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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την 

επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 4 με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» της Πράξης με τίτλο 

«Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5000490 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

1. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ  Α΄98), όπως ισχύει, 

2. το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

3. το Ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 

3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

4. το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

5. το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 

107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

6. το Ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση 

της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 

395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 

τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» , 

7. το Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

8. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
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9. το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως ισχύει,  

10. το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

11. το άρθρο 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

12. το Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

13. το Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”, 

14. το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

15. το Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

16. το Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

17. το Ν.2328/1995 (Α’ 159) «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, 

ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

18. το Π.Δ. 261/1997 (Α’ 186) “Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης”, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

19. το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

20. το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

21. το άρθρο 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150), 

22. το Π.Δ.  105 (ΦΕΚ Α΄ 172)  «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» όπως ισχύει, 

23. το Π.Δ. 123 (ΦΕΚ 208 Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 

Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 

24. το Π.Δ. 125 (ΦΕΚ 120 Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών», 

25. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς 

και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

26.  την υπ’ αριθ. 10770 (ΦΕΚ/ΥΔΟΔΔ 246/9-4-2015) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία διορίζεται, η Φωτεινή Κούβελα, 

στη θέση της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, 

27. την υπ’ αριθ. 4089/5.9.2011(ΦΕΚ1978/Β/6.9.2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί 

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, 

στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 

καθώς και στον προϊστάμενο και στους προϊσταμένους μονάδων της Ειδικής Υπηρεσία Εφαρμογής, 

28. την υπ’ αριθ. 134453/2015 (ΦΕΚ Β΄2857) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές 

των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274/26-09-2014 (ΦΕΚ Β΄2573), 

29. την με αριθμό 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01-11-2016) Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ 

αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015(ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες 

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 

συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», 

30. την υπ’ αριθ. 131/18-4-2008 (ΦΕΚ Β΄887) Υπουργική Απόφαση περί «Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας 

Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών 

συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων» όπως αναδιαρθρώθηκε με τη με αριθμό 
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16356/24-4-2013 (ΦΕΚΒ/1024/25-4-2013) ΚΥΑ, αντικαταστάθηκε με τη με αριθμό 85334 

/ΕΥΘΥ717/24-08-2015(ΦΕΚΒ/1825/24-08-2015) ΚΥΑ «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας 

εσωτερικών) του άρθρου 18 παρ.4 του Ν.4314/2014» 2014 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του 

Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51 Α 2016), 

31. το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του Καν. 1828/2006 όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, 

32. την  υπ’ αριθ. 344/24-03-2016 (AΔΑ: 64Γ84653Ο7-ΒΓΓ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Οριζόντιες 

Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» με κωδ. ΟΠΣ 

5000490 του Ειδικού Στόχου Α.1 «Αύξηση των τομέων δημόσιας δράσης στους οποίους 

εφαρμόζονται νέα συστήματα και διαδικασίες για την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της 

δημόσιας διοίκησης» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020», για τους Άξονες 

Προτεραιότητας 1,2,3 και την με αρ. πρωτ. 3303/01-11-2016 (ΑΔΑ: Ω7Σ94653Ο7-ΒΕΓ) 1η  

Τροποποίηση αυτής, 

33. τη ΣΑΕ 455/1 με ενάριθμο κωδικό πράξης 2016ΣΕ45510000, του Υπουργείου Εσωτερικών, 

34. την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ. 8342 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 

επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων».. (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ). 

35. το υπ’ αριθμ. 212/28-2-2017 έγγραφο μας με θέμα: «Διαβίβαση εγγράφων για τον έλεγχο 

προέγκρισης δημοπράτησης στο πλαίσιο του Υποέργου 4 “Σχεδιασμός και ανάπτυξη δράσεων 

δημοσιότητας (ενημέρωση - ευαισθητοποίηση) σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο”…» 

(κωδ.ηλεκτρ. υποβολής 1563/03.03.2017) 

36. Το με ημερομηνία 17/3/2017 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ με θέμα «Παρατηρήσεις Δ.Α. επί της Αρ 

01/2017 Προκήρυξης για τη διεξαγωγή Ανοικτού ηλεκτρονικού Δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 4» (Α.Π. Εισερχ. 294/20-3-2017) 

37. Το με αρ. πρωτ. 294/28-03-2017 έγγραφο μας με θέμα «Διευκρινήσεις επί των παρατηρήσεων της 

Δ.Α. αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 01/2017 Προκήρυξη για τη διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού 

δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 4 της πράξης με MIS 

5000490»    

38.  Το με ημερομηνία 11/4/2017 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ με θέμα «Απάντηση στο Αρ. Πρωτ. 294/28-

03-2017 σχετικά με τις μη ενσωματωμένες  παρατηρήσεις Δ.Α.» (Α.Π. Εισερχ. 389/11-4-2017) 

39. Την υπ. αριθμ. 57654/2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/τ.Β/23-05-

2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομία και Ανάπτυξης» 

40. Την υπ.αριθμ. 56902/215 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, (ΦΕΚ 1924/τ.Β/02-06-

2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

41. Το με αριθμό συστήματος 1563/3-3-2017 Αίτημα Ελέγχου Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων 

αναφορικά με την Έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη δράσεων 

δημοσιότητας (ενημέρωση - ευαισθητοποίηση) σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο» Α/Α 4 της 

Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5000490» (Α.Π. Εξερχ. 212/28-2-2017) 

42. Το με ημερομηνία 17/3/2017 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Μ.Δ.Τ με θέμα «Παρατηρήσεις Δ.Α. επί της Αρ 

01/2017 Προκήρυξης για τη διεξαγωγή Ανοικτού ηλεκτρονικού Δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 4» (Α.Π. Εισερχ. 294/20-3-2017) 

43. Το με αρ. πρωτ. 294/28-03-2017 έγγραφο μας με θέμα «Διευκρινήσεις επί των παρατηρήσεων της 

Δ.Α. αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 01/2017 Προκήρυξη για τη διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού 

δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 4 της πράξης με MIS 

5000490»    

44. Το με ημερομηνία 11/4/2017 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Μ.Δ.Τ με θέμα «Απάντηση στο Αρ. Πρωτ. 

294/28-03-2017 σχετικά με τις μη ενσωματωμένες  παρατηρήσεις Δ.Α.» (Α.Π. Εισερχ. 389/11-4-

2017) 

45. Το με αρ. πρωτ. 723/30-05-2017 έγγραφο μας με θέμα «Συμπλήρωση διορθώσεων επί της υπ’ 

αριθμ. 01/2017 Προκήρυξης για τη διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 4 της πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις 

Εθνικής Εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών»  με κωδικό MIS 5000490» 
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46. Την από 14/06/2017 αποστολή, μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ, της Γνωμοδότησης της 

Νομικής Συνεργάτιδας της ΕΥΔ Ε.Π.Μ.Δ.Τ. επί του σχεδίου της προκήρυξης 1/2017 του ΥΕ4 

5000490 (Α.Π. Εισερχ. 791/14-06-2017) 

47. Το με αρ. πρωτ. 817/20-06-2017 έγγραφο μας με θέμα «Συμπλήρωση διορθώσεων επί της υπ’ 

αριθμ. 01/2017 Προκήρυξης για τη διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 4 της πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις 

Εθνικής Εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών»  με κωδικό MIS 5000490» 

48. Το υπ’ αριθμ. 1785/23-06-2017 έγγραφο της ΕΥΔ Ε.Π.Μ.Δ.Τ. με το οποίο διατυπώνεται θετική 

γνώμη για το σχέδιο του τεύχους διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του Υποέργου 4 της 

πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των 

γυναικών»  με κωδικό MIS 5000490 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Την Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για 

την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 4 με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» 

της Πράξης με τίτλο «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας 

κατά των γυναικών» με Κωδικό ΟΠΣ 5000490 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση 

Δημόσιου Τομέα 2014-2020». 

2. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται έως το ποσό των τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων ογδόντα 

ευρώ (326.080,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

3. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται στο αναλυτικό Τεύχος 

Προκήρυξης (αρ. προκήρυξης 01/2017), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

4. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 455/1 του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων και ειδικότερα και τον κωδ. ΠΔΕ 2016ΣΕ45510000. 

5. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. 

6. Ημερομηνία και ώρα έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 28/06/2017, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 09:00. 

7. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων για διευκρινίσεις ορίζεται 

28/07/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 

8. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 

28/08/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. 

9. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29/08/2017, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 11:00. 

10. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή ορίζεται η 

31/08/2017 ημέρα Πέμπτη, στην έδρα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ, Κοραή 4, 105 64,  

Αθήνα, 2ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου μεταξύ των ωρών 09:00-15:00. 

11. Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί:  

o στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

o στη Διαύγεια, 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
http://www.promitheus.gov.gr/
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o στον Ελληνικό τύπο  

12. Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής θα αναρτηθούν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (http://www.eprocurement.gov.gr), στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Ι.Φ (www.isotita.gr). 

13. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην προκήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)». 

 

 

 

 

 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 

 

 

 

 

 ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. ΕΥΔ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014-2020, Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18,  117 43 Αθήνα 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων 

2. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, Φάκελος Έργου 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
http://www.isotita.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ  

Μονάδα Β2΄: Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων 

– Τομέας Ισότητας των Φύλων  

Ταχ. Δ/νση     : Κοραή 4 

Ταχ.Κώδικας   : 105 64 

Πληροφορίες  : Τ. Αβραμίδη 

                       Γ. Μανώλη   

Τηλέφωνο      : 213 1501483,480  

Fax               : 213 1501499 

Εmail: tavramidi@mou.gr, gmanoli@mou.gr 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 01/2017 

 

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το 

Υποέργο 4 με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

– ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» της Πράξης με τίτλο 

«Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των 

γυναικών» με Κωδικό ΟΠΣ 5000490 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση 

Δημόσιου Τομέα 2014-2020» 

 

 

Διάρκεια του Έργου: 13 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης με δυνατότητα παράτασης του χρόνου 

υλοποίησης χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 217 του 

Ν.4412/2016).  

 

Προϋπολογισμός: Τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες ογδόντα ευρώ (326.080,00 €) συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24%.  

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους.  

 

Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Εσωτερικών - Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων / Επιτελική Δομή 

ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ (εφεξής Επιτελική Δομή). 

 

 

Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Υπουργείο Εσωτερικών 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων/ 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

CPV 79341000-6 (Υπηρεσίες 

Διαφήμισης) 

«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δράσεων Δημοσιότητας 

(Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση) σε Κεντρικό και 

Περιφερειακό Επίπεδο» στο πλαίσιο της Πράξης με 

τίτλο «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για 

την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5000490 στο Επιχειρησιακό Επιχειρησιακό 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
mailto:anikolaou@mou.gr
mailto:gmanoli@mou.gr
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Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 - 

2020» 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ, Κοραή 4, 105 64, 

Αθήνα και σύμφωνα με την Προκήρυξη 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας τιμής  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 

326.080,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24%  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(EKT) και από Εθνικούς Πόρους  

 

ΣΑΕ: 455/1, 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2016ΣΕ45510000 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών  

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
13 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
28/06/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
28/08/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ηλεκτρονική υποβολή: Μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.  

Έντυπη υποβολή (όπου απαιτείται): Επιτελική Δομή 

ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ 

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 2ος Όροφος, 

Γραφείο Πρωτοκόλλου  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

28/07/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

29/08/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 

Ε.Ε.Ε.Κ. 
27/6/2017 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
http://www.promitheus.gov.gr/
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1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
1.1. Συνοπτική παρουσίαση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, 

σύμφωνα με το Π.Δ. 105/2014 (ΦΕΚ 172/Α) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» σε 

συνδυασμό με το Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208/Α) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, ακολουθώντας τη διεθνή εμπειρία και έχοντας ως 

σκοπό την πραγματοποίηση της νομικής και ουσιαστικής ισότητας ανδρών και γυναικών στην 

Ελλάδα, αφενός αναπτύσσει αυτόνομες πολιτικές ισότητας των φύλων σε όλα τα πεδία 

πολιτικής, αφετέρου παρεμβαίνει οριζόντια σε όλο το εύρος της δημόσιας πολιτικής 

(αναπτύσσοντας θεσμικές συνεργασίες), ώστε να αντιμετωπιστούν οι έμφυλες διακρίσεις σε 

κάθε πεδίο άσκησης πολιτικής. 

Οι στόχοι της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων είναι: 

- Η ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές,  τόσο σε κεντρικό, 

όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση των 

Προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής των 

Συγχρηματοδοτούμενων Έργων για την προώθηση πολιτικών ισότητας.  

- Η ανάπτυξη κι εφαρμογή εργαλείων με τα οποία θα αξιολογείται η επίδραση των διάφορων 

δράσεων και πολιτικών στην ισότητα των φύλων καθώς και η αποτελεσματικότητα των 

εφαρμοζομένων πολιτικών ισότητας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.  

- O σχεδιασμός, η υλοποίηση και ο συντονισμός του γενικού πλαισίου συνεργασίας, 

δικτύωσης και παροχής υπηρεσιών προς πολίτες και φορείς τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο 

εξωτερικό για θέματα ισότητας των Φύλων. 

- Η παροχή υπηρεσιών πρώτης γραμμής και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους πολίτες  οι 

οποίες αφορούν κυρίως θέματα ψυχο−κοινωνικής στήριξης και νομικής συμβουλευτικής 

γυναικών θυμάτων βίας, αλλά και παροχή νομικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε 

θέματα ισότητας, απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων, σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 

υγείας, εξειδικευμένη πληροφόρηση και υποστήριξη γυναικών που αντιμετωπίζουν 

πολλαπλές διακρίσεις (πχ μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμεΑ) κ.λπ. 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων αποτελείται από τις κάτωθι Διευθύνσεις:  

α) τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων,  

β) τη Διεύθυνση Υπηρεσιών προς Πολίτες και Φορείς 

 

1.2. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ως αποστολή την υποστήριξη του 

Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και 

εξειδίκευση των αναγκών στο σύνολο των τομέων πολιτικής του Υπουργείου και την ενίσχυση 

της διοικητικής ικανότητας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων σε σχέση με τα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ). 

Ειδικότερα έχει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού των πολιτικών του Υπουργείου, του 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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προγραμματισμού, της εξειδίκευσης, της προετοιμασίας και της υλοποίησης έργων ή δράσεων 

που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) μέσω των 

ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014−2020 και άλλων προγραμμάτων. 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σκοπός του έργου είναι η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και η καλλιέργεια 

μηδενικής ανοχής στη βία και η έμπρακτη κατοχύρωση του δικαιώματος των γυναικών και των 

παιδιών σε μια ζωή χωρίς βία. Είναι επομένως απαραίτητη προϋπόθεση αφενός, η 

ευαισθητοποίηση της κοινωνίας ως σύνολο προκειμένου να καταπολεμήσει το φαινόμενο με 

ενεργητικό και δυναμικό τρόπο και αφετέρου, η ενημέρωση των πολιτών για τους τρόπους 

αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών, προκειμένου να ενθαρρυνθούν να καταγγείλουν τα 

περιστατικά βίας. Επιπλέον σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε θέματα 

ισότητας των φύλων.  

Αναλυτικότερα, η πληροφόρηση για τη σοβαρότητα και συχνότητα του φαινομένου της βίας 

κατά των γυναικών και για το γεγονός ότι η βία συνιστά αδίκημα που τιμωρείται, αλλά και για 

το δικαίωμα των θυμάτων να υπερασπίσουν την ακεραιότητα και ελευθερία τους μέσα από τις 

σχετικές προβλέψεις του νόμου έχουν βαρύνουσα σημασία στο πλαίσιο υλοποίησης του 

παρόντος Έργου. Παράλληλα, ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να υπάρξει για την προσέγγιση και 

ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων του πληθυσμού, οι οποίες είτε κινδυνεύουν από άσκηση βίας, 

είτε έρχονται σε επαφή με θύματα έμφυλης βίας. 

Δεδομένου ότι οι γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή / και 

πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμεΑ, άνεργες κ.λπ.) 

έρχονται αντιμέτωπες με τον αποκλεισμό τους από την αγορά εργασίας, μέρος των ενεργειών 

θα στοχεύουν στην ενημέρωση / πληροφόρηση για νέες και καινοτόμες ευκαιρίες απασχόλησης 

που αφορούν στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και εναλλακτικές μορφές απασχόλησης όπως η 

κοινωνική επιχειρηματικότητα. 

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινωνικού συνόλου για την έμφυλη βία 

και τις συνέπειες της καθώς και της διάχυσης της πληροφόρησης για τις υπάρχουσες δομές και 

τις διευρυμένες παρεχόμενες υπηρεσίες τους (βλ. http://www.womensos.gr/), προβλέπεται η 

υλοποίηση καμπάνιας - εκστρατείας πρόληψης και ευαισθητοποίησης, σε εθνικό επίπεδο, με 

διακριτές δράσεις για τις διάφορες μορφές βίας λόγω φύλου (ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική 

παρενόχληση, trafficking κ.λπ.)  

Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα, έντυπα και ηλεκτρονικά, διαδίκτυο, 

τέχνες / πολιτισμός, μέσα μαζικής συγκοινωνίας, ημερίδες κλπ. Η καμπάνια - εκστρατεία 

πρόληψης και ευαισθητοποίησης στοχεύει (ομάδες στόχος): 

- στις γυναίκες θύματα, αφενός για να τις ενημερώσουμε ότι υπάρχουν υπηρεσίες / δομές στις 

οποίες μπορούν να απευθυνθούν και αφετέρου για να τις ενδυναμώσουμε να σπάσουν τη 

σιωπή τους και να ζητήσουν βοήθεια, 

- στους επαγγελματίες (ψυχολόγους, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, αστυνομικούς, 

δικηγόρους, δικαστές κλπ) που χειρίζονται υποθέσεις έμφυλης βίας τόσο για να 

υποβοηθηθούν στο έργο τους, όσο και για να προωθηθεί η έμφυλη διάσταση του 

φαινόμενου και η άρση των στερεότυπων που νομιμοποιούν κι αναπαράγουν τις βίαιες 

συμπεριφορές κατά των γυναικών, 

- σε κοινωνικές ομάδες που είτε κινδυνεύουν από έμφυλη βία (π.χ. μετανάστριες, γυναίκες με 

αναπηρία), είτε μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά στην εξάλειψη του φαινομένου (π.χ. 

άντρες και αγόρια, μαθητές - εκπαιδευτικοί, αθλητές – παράγοντες - προπονητές, εργοδότες 

- εργαζόμενοι κ.λπ.). 

Ειδικότερα η εκστρατεία θα απευθύνεται σε: 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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 Δημόσιους/-ες υπαλλήλους, εργαζόμενους/-ες σε φορείς κοινωνικών υπηρεσιών και φορείς 

(δημόσιους, ΟΤΑ, ΜΚΟ) παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε γυναίκες θύματα βίας. 

 Μέλη των αρχών επιβολής του νόμου  

 Μέλη του δικαστικού και νομικού σώματος  

 Μέλη του τομέα υγείας και πρόνοιας  

 Μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας όλων των βαθμίδων 

 Μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας και των αντίστοιχων οργανώσεων και συνδικαλιστικές 

οργανώσεις προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάδειξη και δημιουργία  εργασιακών 

ευκαιριών για τις  ωφελούμενες 

 Κοινωφελείς οργανώσεις που στηρίζουν γυναίκες ή/και μετανάστριες, παρέχουν υπηρεσίες 

υποστήριξης σε γυναίκες θύματα, καθώς και σύλλογοι και οργανώσεις μεταναστών/-τριών 

 Όλες τις γυναίκες (και οι γυναίκες – θύματα βίας) ανεξαρτήτως φυλής, γλώσσας, θρησκείας, 

εθνικής καταγωγής, ηλικίας κ.λπ. 

 Όλους τους άνδρες (ως παράγοντες εξάλειψης του φαινομένου) ανεξαρτήτως φυλής, 

γλώσσας, θρησκείας, εθνικής καταγωγής, ηλικίας κ.λπ. 

 

Στο πλαίσιο της εκστρατείας θα αξιοποιηθούν μια σειρά μέσων, όπως για παράδειγμα: 

Ημερίδες, καλλιτεχνικές δράσεις, φεστιβάλ ταινιών, παραγωγή και διάχυση έντυπου, 

ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού υλικού (αφίσες, μπροσούρες, φυλλάδια, οδηγοί 

συμβουλευτικής, ραδιοφωνική και τηλεοπτική καμπάνια, σποτ κλπ), προβολή σε ΜΜΜ ( 

«ντύσιμο» λεωφορείων / συρμών, αφίσες στο εσωτερικό συρμών, ενοικιάσεις χώρων για 

ευαισθητοποίηση, δημιουργία banners, περιπτέρου αράχνη κ.λπ.), επανασχεδιασμός της 

ιστοσελίδας www.womensos.gr.  

 Μέρος του υλικού επικοινωνίας που θα παραχθεί θα είναι διαθέσιμο και σε δύο τουλάχιστον 

άλλες γλώσσες επιπλέον της ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας οι οποίες θα είναι αυτές 

που ομιλούν μεγάλες ομάδες μεταναστριών / προσφύγων στην χώρα. Επιπρόσθετα, μέρος 

του υλικού αυτού, καθώς και των χώρων διενέργειας των δράσεων θα πρέπει να είναι 

προσβάσιμα σε ΑμεΑ (κωφούς/ες, τυφλούς/ες, κινητικά ανάπηρους/ες). 

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του Έργου του αναλαμβάνει: 

 Την κατάρτιση αναλυτικού Σχεδίου Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας, 

εντός ενός μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. 

 Την υλοποίηση των Ενεργειών που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό Σχέδιο Δράσεων 

Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας. 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
http://www.womensos.gr/
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Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Για την επίτευξη αφενός της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινωνικού συνόλου για 

την έμφυλη βία και τις συνέπειες της, κι αφετέρου της διάχυσης της πληροφόρησης για τις 

υπάρχουσες δομές και τις διευρυμένες παρεχόμενες υπηρεσίες τους (βλ. 
http://www.womensos.gr/), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την κατάρτιση αναλυτικού Σχεδίου 

Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας, κατανεμημένου χρονικά από την έναρξη μέχρι 

τη λήξη του Έργου και κοστολογημένου, με τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας των 

προτάσεων σε σχέση με τις ομάδες/στόχο (target groups) του παρόντος Έργου. Αναφορά θα 

γίνεται και στην χωροταξική κατανομή του Προγράμματος, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο. 

 

Το αναλυτικό Σχέδιο Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας θα πρέπει να 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

 Περιγραφή των ενεργειών πληροφόρησης, προώθησης, δημοσιότητας και προβολής στα 

ΜΜΕ καθώς και των λοιπών ενεργειών, όπως περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο, και 

τις οποίες προτείνει ο Ανάδοχος.  

 Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών με προσδιορισμό των απαιτούμενων 

χρονικών διαστημάτων για την προετοιμασία και την υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας. 

 Aναλυτική αναφορά στον αριθμό/ποσότητα υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών όπως 

περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο. 

 Αναλυτική κοστολόγηση ενεργειών σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου 

(παράρτημα IV). Αναφορά στις γλώσσες στις οποίες θα είναι διαθέσιμο το υλικό προώθησης. 

Μέρος του υλικού επικοινωνίας που θα παραχθεί θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και σε δύο 

τουλάχιστον άλλες γλώσσες επιπλέον της ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας οι οποίες θα 

είναι αυτές που ομιλούν μεγάλες ομάδες μεταναστριών/προσφύγων στην χώρα. Μέρος του 

υλικού αυτού θα πρέπει να είναι προσβάσιμο σε ΑμεΑ. 

 Σαφή και αναλυτική περιγραφή των μεθόδων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν 

για την προσέγγιση των διαφορετικών ομάδων-στόχου / μεθοδολογική προσέγγιση.  

 Περιγραφή μεθόδου αποτίμησης αποτελεσματικότητας των υλοποιούμενων ενεργειών με τη 

χρήση ποσοτικοποιημένων κριτήριων (όπου αυτό καθίσταται δυνατό). 

 Τεκμηρίωση αποτελεσματικότητας των προτάσεων σε σχέση με τις ομάδες στόχου  του 

έργου.  

Το αναλυτικό Σχέδιο Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας εφαρμόζεται σταδιακά με 

προτάσεις εξειδίκευσης σε επίπεδο ενεργειών.  

Η εκπόνηση του Σχεδίου Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας αποτελεί μέρος του 

αντικειμένου του Αναδόχου που δεν αμείβεται ξεχωριστά και καλύπτεται από την αμοιβή του, η 

οποία υπολογίζεται κατά τη φάση σχεδιασμού και υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών που 

περιλαμβάνονται σε αυτό και εγκρίνονται κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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Οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν θα περιλαμβάνονται στο αναλυτικό Σχέδιο Δράσεων 

Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας και όπως έχει ήδη αναφερθεί θα εξειδικεύονται από τον 

Ανάδοχο και  θα τελούν υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Ειδικότερα, η απόφαση για την υλοποίηση ή μη μιας προτεινόμενης ενέργειας θα λαμβάνεται 

από το αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν σχετικής εισήγησης της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου (Ε.Π.Π.Ε.). 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει για κάθε ενέργεια - και ανεξάρτητα αν υλοποιείται από τον ίδιο ή από 

τρίτους - αναλυτικά πρόταση στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση για το περιεχόμενο, το 

στόχο, το χρόνο (χρόνο προετοιμασίας - χρόνο πραγματοποίησης), τις προδιαγραφές, τον τόπο 

και τον τρόπο υλοποίησης, το κόστος επιμερισμένο (π.χ. δημιουργικό, παραγωγή, διανομή, 

μεταφορά), την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης ενέργειας μετρούμενη με 

ποσοτικοποιημένα κριτήρια (όπου αυτό καθίσταται δυνατό) καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη 

λεπτομέρεια. 

Για ενέργειες ή μέρους αυτών που θα πραγματοποιηθούν από τρίτο (υπεργολάβο), ο Ανάδοχος 

οφείλει να συμπεριλάβει στην ανωτέρω πρόταση υλοποίησης προσφορές από τουλάχιστον τρεις 

υποψηφίους υπεργολάβους. Σε αυτήν την περίπτωση, το συνολικό κόστος υλοποίησης της 

ενέργειας θα προκύπτει ως άθροισμα: 

- του κόστους υλοποίησης από τον Ανάδοχο (μόνο εάν πραγματοποιεί μέρος της ενέργειας),   

- του κόστους υλοποίησης από τον υπεργολάβο/τρίτο, και 

- της αμοιβής του Αναδόχου υπολογιζόμενης ως ποσοστό επί του κόστους υλοποίησης από τον 

υπεργολάβο/τρίτο.  

Για ενέργειες ή μέρος αυτών που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται 

το σχετικό – εγκεκριμένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή - κόστος, χωρίς πρόσθετη 

αμοιβή του Αναδόχου. 

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος κατά τη υλοποίηση του έργου, θα πρέπει να τηρεί απαρέγκλιτα τους 

κανόνες δημοσιότητας του Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020 και τις κατευθύνσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης, ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει υπ΄όψιν του το λογότυπο του 

ΕΣΠΑ, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, καθώς και τυχόν άλλα που θα του δοθούν για 

διευκόλυνσή του από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Το αναλυτικό Σχέδιο Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας αναφέρεται σε: 

1. Διοργάνωση Ημερίδων / Διημερίδων  

Μέγιστος Προϋπολογισμός: 55.000,00€ 

 Διοργάνωση Ημερίδων  

Στόχος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για το φαινόμενο της 

έμφυλης βίας και τις συνέπειες του, η ενημέρωση για τις διευρυμένες υπηρεσίες του δικτύου 

των δομών (Συμβουλευτικά κέντρα - Ξενώνες Φιλοξενίας) καθώς και η ενημέρωση των 

γυναικών σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης, την γυναικεία επιχειρηματικότητα, τις 

εναλλακτικές μορφές απασχόλησης π.χ. κοινωνική επιχειρηματικότητα.   

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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Επιπλέον θα συμμετέχουν μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, Γυναικείες και κοινωφελείς 

Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα θέματα ισότητας των φύλων, εκπρόσωποι Τοπικών 

Φορέων, Πολιτιστικών Συλλόγων, μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας κ.λπ. 

Ελάχιστος αριθμός υλοποιούμενων ενεργειών: τουλάχιστον 2 (δύο) Ημερίδες  

 Διοργάνωση Διημερίδας 

Στόχος της διημερίδας είναι η αμφίδρομη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και διάχυση εμπειριών 

και καλών πρακτικών, μεταξύ των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων που εμπλέκονται 

στην διαχείριση των περιστατικών έμφυλης βιας και  των στελεχών που εργάζονται στις δομές 

κατά της βίας.  

Ελάχιστος αριθμός υλοποιούμενων ενεργειών: τουλάχιστον 1 (μία) Διημερίδα  

 

2. Θεατρικά δρώμενα / Καλλιτεχνικές δράσεις 

 

Μέγιστος Προϋπολογισμός: 69.000,00€ 

 Θεατρικά δρώμενα,  

Ελάχιστος αριθμός υλοποιούμενων ενεργειών: θεατρικά δρώμενα τουλάχιστον σε 10 (δέκα) 

πόλεις της χώρας  

 Οργάνωση  "Φεστιβάλ ταινιών - ταινιόραμα" 

Αριθμός υλοποιούμενων ενεργειών: 1 (ένα) «Φεστιβάλ ταινιών – ταινιόραμα»  

 

3. Διαφημιστικές δράσεις - Προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

Μέγιστος Προϋπολογισμός: 34.000,00€ 

Για τις ενέργειες που αφορούν την προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (MME), ο Ανάδοχος 

υποβάλλει τεκμηριωμένη αναλυτική πρόταση (Media Plan) που περιλαμβάνει το κόστος, την 

επιλογή του χρόνου, των μέσων κλπ, η οποία τίθεται υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σημειώνεται ότι η κατανομή του ποσοστού της προϋπολογισθείσης δαπάνης μεταξύ των 

διαφόρων κατηγοριών ΜΜΕ, καθώς και η συμμετοχή των περιφερειακών ΜΜΕ θα επιμεριστεί 

υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο 4 §2 του Π.Δ. 261/97, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Επιπλέον, σε περίπτωση υποβολής και έγκρισης υλοποίησης πρότασης του Αναδόχου που θα 

αφορά σε διαφημιστικές καταχωρίσεις, ο Ανάδοχος θα μεριμνά για την εφαρμογή των εκάστοτε 

ισχυουσών σχετικών κανονιστικών διατάξεων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας που αφορούν στην κατανομή της κρατικής διαφήμισης.  

 

 Τηλεοπτικά σποτ (προσβάσιμα σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες) 

Ελάχιστος αριθμός υλοποιούμενων ενεργειών: τουλάχιστον 2 (δυο) τηλεοπτικά σποτ 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη δημιουργία, παραγωγή και προώθηση τηλεοπτικών σποτ που 

απευθύνονται σε όλη την ελληνική επικράτεια και κυρίως στις γυναίκες και θα έχει ως σκοπό:  

i. την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών σε σχέση με τους στόχους του 

Έργου, 

ii. τη διάχυση της πληροφορίας για την Πράξη και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων 

της σε όλη την ελληνική επικράτεια.  

 

Ο Ανάδοχος θα προβεί στη διαμόρφωση και αναπαραγωγή των σποτ σε κατάλληλη μορφή που 

να χρησιμοποιείται από τηλεοπτικούς σταθμούς και στο πλαίσιο της κοινωνικής ζώνης. Η 

παράδοση των σποτ θα γίνει και σε σύστημα ΒΕΤΑ.  

 

 Ραδιοφωνικά σποτ 

Ελάχιστος αριθμός υλοποιούμενων ενεργειών: τουλάχιστον 2 (δύο) ραδιοφωνικά σποτ 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη δημιουργία και παραγωγή των ραδιοφωνικών μηνυμάτων σε 

ψηφιακή μορφή (CD-AUDIO), την αναπαραγωγή τους για όλες τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις και 

την προώθησή τους στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. 

4. Καμπάνια Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) 

Μέγιστος Προϋπολογισμός: 123.370,00€ 

 Διαφημίσεις στα ΜΜΜ, ‘ντύσιμο πλάτης’ αστικών λεωφορείων. Ελάχιστος αριθμός 

υλοποιούμενη ενέργειας: τουλάχιστον 1 (ένα) λεωφορείο /νομό  

 Παραγωγή, εκτύπωση και τοποθέτηση - κάλυψη επιφάνειας συρμού. Ελάχιστος αριθμός / 

ποσότητα υλοποιούμενης ενέργειας: τουλάχιστον 1 (ένας) συρμός για 30 ημέρες.   

 Παραγωγή, εκτύπωση και τοποθέτηση - σε ενδεδειγμένα σημεία στο εσωτερικό συρμού, 

(διαχωριστικά, μετόπες κ.λπ.), μέσου σταθερής τροχιάς. Ελάχιστος αριθμός υλοποιούμενης 

ενέργειας: τουλάχιστον σε 1 (έναν) συρμό για 14 ημέρες. 

 Παραγωγή banners /roll ups για ενδεδειγμένα σημεία σε σταθμούς μέσων σταθερής τροχιάς. 

Ελάχιστη ποσότητα υλοποιούμενης ενέργειας: τουλάχιστον  10 (δέκα) banners  / roll ups. 

 Ενοικίαση χώρου σε κεντρικούς σταθμούς μέσων σταθερής τροχιάς για ευαισθητοποίηση. 

Ελάχιστος αριθμός υλοποιούμενης ενέργειας: τουλάχιστον 2 (δύο) χώροι.    

 Παραγωγή Περιπτέρου Αράχνης (back drop). Ελάχιστος αριθμός υλοποιούμενης ενέργειας: 

τουλάχιστον 1 (ένα) περίπτερο αράχνη. 

 

5. Δημιουργία και παραγωγή εντύπων και ηλεκτρονικών ενημερωτικών εργαλείων - 

αξιοποίηση εφαρμογών νέας τεχνολογίας και διαδικτύου 

 

Μέγιστος Προϋπολογισμός: 44.710,00€ 

 Δημιουργικό Αφίσας για γραμμή SOS. Ελάχιστη ποσότητα υλοποιούμενης ενέργειας: 

τουλάχιστον 1 (μία) αφίσα.   

 Εκτύπωση αφίσας γραμμής SOS. Ελάχιστη ποσότητα υλοποιούμενης ενέργειας: τουλάχιστον 

1.500 τεμάχια. 

 Δημιουργικό αφίσας για κάθε συμβουλευτικό κέντρο (σύνολο συμβουλευτικών κέντρων: 

39). Ελάχιστη ποσότητα υλοποιούμενης ενέργειας: τουλάχιστον 1 (μία) αφίσα για κάθε 

συμβουλευτικό κέντρο.   

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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 Εκτύπωση αφισών για κάθε συμβουλευτικό κέντρο (σύνολο συμβουλευτικών κέντρων: 39). 

Ελάχιστη ποσότητα υλοποιούμενης ενέργειας: τουλάχιστον 800 τεμάχια για κάθε 

συμβουλευτικό κέντρο.   

 Δημιουργικό Τρίπτυχου για γραμμή SOS. Ελάχιστη  ποσότητα υλοποιούμενης ενέργειας: 

τουλάχιστον 1 (ένα) τρίπτυχο. 

 Εκτύπωση τρίπτυχου γραμμής SOS. Ελάχιστη ποσότητα υλοποιούμενης ενέργειας: 

τουλάχιστον 8.000 τεμάχια. 

 Δημιουργικά Τρίπτυχων για συμβουλευτικά κέντρα (σύνολο συμβουλευτικών κέντρων: 39). 

Ελάχιστη ποσότητα υλοποιούμενης ενέργειας: τουλάχιστον 1 (ένα) για κάθε συμβουλευτικό 

κέντρο.   

 Εκτύπωση τρίπτυχων για συμβουλευτικά κέντρα. Ελάχιστη ποσότητα υλοποιούμενης 

ενέργειας: τουλάχιστον 2.500 τεμάχια για κάθε συμβουλευτικό κέντρο.   

 Επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας www.womensos.gr 

 Δημιουργικό Οδηγού Εργασιακής Συμβουλευτικής. Ελάχιστη ποσότητα υλοποιούμενης 

ενέργειας: τουλάχιστον 1 (ένα) έντυπο, ενδεικτικά 250 σελίδων. 

 Εκτύπωση Οδηγού Εργασιακής Συμβουλευτικής. Ελάχιστη ποσότητα υλοποιούμενης 

ενέργειας: τουλάχιστον 800 έντυπα (τεμάχια), ενδεικτικά 250 σελίδων έκαστο. 

 Δημιουργικό Οδηγού Συμβουλευτικής για τη Βία. Ελάχιστη ποσότητα υλοποιούμενης 

ενέργειας: τουλάχιστον 1 (ένα) έντυπο, ενδεικτικά 400 σελίδων. 

 Εκτύπωση Οδηγού Συμβουλευτικής για τη Βία. Ελάχιστη ποσότητα υλοποιούμενης 

ενέργειας: τουλάχιστον 800 έντυπα (τεμάχια), ενδεικτικά 400 σελίδων έκαστο. 

 

Επισημαίνεται ότι παράλληλα με την υλοποίηση του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να 

παρέχει τις ακόλουθες υποστηρικτικές υπηρεσίες στην Αναθέτουσα Αρχή:  

 Αποτίμηση, τεκμηρίωση, απολογισμός δράσεων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας, 

σύνταξη περιοδικών αναφορών φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου 

 Σύνταξη ετήσιου και τριμηνιαίου απολογισμού, για το Έργο, για την υποχρεωτική υποβολή 

απολογιστικών στοιχείων στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας 

 Υποστήριξη κατά τη διεξαγωγή συνεντεύξεων τύπου και κατά τη διαχείριση κρίσεων σε 

επικοινωνιακό επίπεδο 

Η παροχή των ανωτέρω υποστηρικτικών υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα Αρχή αποτελεί μέρος 

του αντικειμένου του Αναδόχου, δεν αμείβεται ξεχωριστά, καλύπτεται από την αμοιβή που 

λαμβάνει από την υλοποίηση των ενεργειών του στο Σχέδιο Δράσεων Ευαισθητοποίησης και 

Δημοσιότητας.  

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
http://www.womensos.gr/
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3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

3.1. Τρόπος υλοποίησης  

To προαναφερθέν συνολικό αντικείμενο του Έργου του αναδόχου το οποίο συνίσταται στην 

κατάρτιση αναλυτικού Σχεδίου Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας και την υλοποίηση 

των ενεργειών που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό Σχέδιο Δράσεων Ευαισθητοποίησης και 

Δημοσιότητας εκτελείται ως ακολούθως:  

3.2. Παραδοτέα 

Μετά την επιλογή του, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παράδοση των κατωτέρω Παραδοτέων: 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ* 

1. Κατάρτιση αναλυτικού Σχεδίου Δράσεων 

Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας με βάση τις 

οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής και τις ανάγκες του 

Έργου (περιγραφή ενεργειών ευαισθητοποίησης και 

δημοσιότητας, κατανομή στις διάφορες κατηγορίες ΜΜΕ 

{άρθρο 4 §2 ΠΔ 261/97} όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, αναφορά στις γλώσσες, χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης δράσεων δημοσιότητας, αριθμός/ ποσότητα 

υλοποίησης, μεθοδολογική προσέγγιση κ.λπ. σύμφωνα 

με την ενότητα 2 Α του παρόντος Μέρους) 

Ένας (1) μήνας από την υπογραφή 

της σύμβασης. 

2. Έκθεση υλοποιημένων ενεργειών.  

Περιλαμβάνει: α) τον τίτλο της ενέργειας, β) τον χρόνο 

υλοποίησης, γ) την ημερομηνία υποβολής πρότασης για 

την εγκεκριμένη ενέργεια από τον Ανάδοχο, δ) τα 

στοιχεία εγκριτικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, ε) 

το κόστος της υλοποιηθείσας ενέργειας επιμερισμένο 

(π.χ. δημιουργικό, παραγωγή, διανομή, μεταφορά), στ) 

το μέσο/τρόπο, ζ) τον τόπο υλοποίησης, η) την 

αποτίμηση της ενέργειας** σε σχέση με τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα αυτής όπως παρατέθηκαν στην πρόταση 

του Αναδόχου και θ) το κατά περίπτωση φυσικό 

παραδοτέο (μακέτες, films, video, κείμενα, λογότυπα, 

κ.λπ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό Σχέδιο 

Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας και τις 

οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και κάθε άλλη 

απαραίτητη λεπτομέρεια. 

 

20 μέρες μετά την υλοποίηση της 

κάθε ενέργειας. 

* Ο χρόνος παράδοσης αναφέρεται στα ανώτατα επιτρεπτά όρια 

** Σε περίπτωση που η αποτίμηση της ενέργειας (παραδοτέο 2) δεν είναι διαθέσιμη στο 

διάστημα του εικοσαημέρου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει στην Έκθεση υλοποιημένων 

ενεργειών το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα δύναται να παρέχει την εν λόγω 

πληροφόρηση και υποχρεούται να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα αυτό. Η Αναθέτουσα αρχή 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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διατηρεί το δικαίωμα να μην συμπεριλάβει την εν λόγω ενέργεια σε πληρωμή, έως ότου 

παραλάβει την αντίστοιχη αποτίμηση. 

Αναλυτικότερα, πριν την υλοποίηση κάθε ενέργειας ο Ανάδοχος υποβάλλει - όπως αναφέρθηκε 

και προηγούμενα - αναλυτική πρόταση. Το περιεχόμενο της πρότασης του Αναδόχου, 

προκειμένου να θεωρείται ολοκληρωμένο πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει, το στόχο, το 

χρόνο (χρόνο προετοιμασίας - χρόνο πραγματοποίησης), τις προδιαγραφές, τον τόπο, τον 

τρόπο υλοποίησης, το κόστος επιμερισμένο (π.χ. δημιουργικό, παραγωγή, διανομή, μεταφορά), 

τα παραδοτέα, την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης ενέργειας μετρούμενη 

με ποσοτικοποιημένα κριτήρια (όπου αυτό καθίσταται δυνατό) καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη 

λεπτομέρεια. 

Για ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται το σχετικό – 

εγκεκριμένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή - κόστος, χωρίς πρόσθετη αμοιβή του 

Αναδόχου.  

Για ενέργειες ή μέρους αυτών που θα πραγματοποιηθούν από τρίτο (υπεργολάβο), ο Ανάδοχος 

οφείλει να συμπεριλάβει στην ανωτέρω πρόταση υλοποίησης προσφορές από τουλάχιστον τρεις 

υποψηφίους υπεργολάβους. Σε αυτήν την περίπτωση, το συνολικό κόστος υλοποίησης της 

ενέργειας θα προκύπτει ως άθροισμα: 

- του κόστους υλοποίησης από τον Ανάδοχο (μόνο εάν πραγματοποιεί μέρος της ενέργειας),   

- του κόστους υλοποίησης από τον υπεργολάβο/τρίτο, και 

- της αμοιβής του Αναδόχου υπολογιζόμενης ως ποσοστό επί του κόστους υλοποίησης από τον 

υπεργολάβο/τρίτο.  

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει την διακριτική ευχέρεια να ζητήσει από τον Ανάδοχο να διευρύνει τον 

κατάλογο των εταιρειών που καλούνται να καταθέσουν προσφορά. Επισημαίνεται ότι πριν από 

την έναρξη υλοποίησης της ενέργειας ή μέρους αυτής από υπεργολάβο, ο Ανάδοχος οφείλει να 

προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την επαλήθευση μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού του υπεργολάβου, όπως αυτοί περιγράφονται στο Μέρος Β.III.2 «Λόγοι 

Αποκλεισμού» της παρούσας. 

Η απόφαση της υλοποίησης ή μη της προτεινόμενης ενέργειας λαμβάνεται από το αποφαινόμενο 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης 

και Παραλαβής του έργου. 

Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη απέναντι στην Αναθέτουσα αρχή για την ορθή εκτέλεση του 

Έργου σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεικνύει, την προβολή στα μέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, 

εφημερίδες κτλ) ή την οποιαδήποτε άλλη ενέργεια προβολής και προώθησης. 

 

3.3. Δυνατότητα μεταβολής προϋπολογισμού κατηγοριών ενεργειών – Ρήτρα 

αναθεώρησης  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή κατά το χρόνο υλοποίησης του Έργου δύναται να μεταβάλλει μονομερώς 

τον προϋπολογισμό των κατηγοριών ενεργειών του Σχεδίου Δράσεων Ευαισθητοποίησης και 

Δημοσιότητας, με την επιφύλαξη της υλοποίησης της ελάχιστης ποσότητας ανά ενέργεια, όπως 

αυτή έχει προσδιοριστεί στο Μέρος Α.2.Β της παρούσας προκήρυξης. Η εν λόγω μεταβολή 

επέρχεται μέσω τροποποίησης της υπογραφείσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 132 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.  

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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Τα ποσά που προκύπτουν από τυχόν μείωση του προϋπολογισμού μίας ή περισσοτέρων 

κατηγοριών ενεργειών του Μέρους Α.2.Β της παρούσας προκήρυξης, σύμφωνα με την ανωτέρω 

παράγραφο, μπορούν να διατίθενται για την εκτέλεση μίας ή περισσοτέρων ενεργειών από τις 

λοιπές κατηγορίες.  

Σε κάθε περίπτωση, τυχόν αύξηση κατά τα άνω του προϋπολογισμού μίας ή περισσοτέρων 

κατηγοριών ενεργειών του Μέρους Α.2.Β της παρούσας προκήρυξης δεν δύναται να ξεπερνά 

σωρευτικά το 10% (δέκα) του συνολικού αρχικού προϋπολογισμού της σύμβασης και για όλη 

την διάρκεια αυτής. 

Επισημαίνεται ότι οι επιμέρους ενέργειες θα εκτελούνται σύμφωνα με την οικονομική του 

προσφορά του αναδόχου καθώς και βάσει της αναλυτικής πρότασης του για κάθε επιμέρους 

ενέργεια, όπως αυτή εγκρίνεται κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το Μέρος 

Α.3.2 της παρούσας. 

 

3.4. Διάρκεια έργου 

Το έργο του αναδόχου έχει διάρκεια δεκατρείς (13) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Η 

διάρκεια του Έργου δύναται να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 

χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 217 του 

Ν.4412/2016.  

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την 

ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης με σκοπό την υλοποίηση του Έργου «Σχεδιασμός 

και Ανάπτυξη Δράσεων Δημοσιότητας (Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση) σε Κεντρικό και 

Περιφερειακό Επίπεδο» που εντάσσεται στην Πράξη με τίτλο «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής 

Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» με κωδικό ΟΠΣ 5000490 του 

Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020. Κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού είναι η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.  

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος Α της 

παρούσας. 

Οι ζητούμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό CPV 79341000-6 (Υπηρεσίες 

Διαφήμισης) βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. 

(Common Procurement Vocabulary codes - CPV). 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020» του ΕΣΠΑ και από Εθνικούς 

Πόρους, κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθμ. 344/24.03.2016 Απόφασης Ένταξης, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 3303/01.11.2016 όμοια απόφαση. Οι δαπάνες του 

Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ειδικότερα την ΣΑΕ 455/1 και τον 

κωδ. ΠΔΕ 2016ΣΕ45510000. 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται έως του ποσού των διακοσίων εξήντα δυο χιλιάδων 

εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (262.967,74€) πλέον του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. ύψους εξήντα τριών χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών 

(63.112,26€), ήτοι, συνολικά τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων και ογδόντα ευρώ 

(326.080,00€)  

Για την κατανομή του προϋπολογισμού μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών μέσων Ενημέρωσης 

καθώς και τη συμμετοχή περιφερειακών μέσων θα τηρηθούν τα όρια των ποσοστών και οι 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 4 §2 του Π.Δ. 261/97 όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Αναθέτουσα αρχή είναι το Υπουργείο Εσωτερικών - Γενική Γραμματεία Ισότητας των 

Φύλων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ  

Διεύθυνση: Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 2ος Όροφος  

Τηλέφωνο: 213 1501 483  

Fax : 213 1501 499  

E-mail: tavramidi@mou.gr  

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
mailto:ozori@mou.gr
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4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. 

5. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ  Α΄98), όπως ισχύει, 

2. το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

3. το Ν. 4314/2014 (Α' 265) ’Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 

διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

4. το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

5. το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, της παρ. Ζ του Ν. 

4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

6. το Ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς 

Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 

1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» , 

7. το Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

8. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

9. το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως ισχύει,  

10. το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

11. το άρθρο 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

12. το Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

13. το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

14. το Ν.2690/1999 (Α' 45)«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

15. το Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα»,  

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
http://www.promitheus.gov.gr/
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16. το Ν.2328/1995 (Α’ 159) «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής 

ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

17. το Π.Δ. 261/1997 (Α’ 186) «Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και 

του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

18. το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία»,  

19. το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

20. το άρθρο 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150), 

21. το Π.Δ.  105 (ΦΕΚ Α΄ 172)  «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» όπως ισχύει, 

22. το Π.Δ. 123 (ΦΕΚ 208 Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 

Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων», 

23. το Π.Δ. 125 (ΦΕΚ 120 Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών», 

24. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Τις κατωτέρω αποφάσεις και έγγραφα: 

1. την υπ’ αριθ. 10770 (ΦΕΚ/ΥΔΟΔΔ 246/9-4-2015) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία διορίζεται, η 

Φωτεινή Κούβελα, στη θέση της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

2. την υπ’ αριθ. 4089/5.9.2011(ΦΕΚ1978/Β/6.9.2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 

των Φύλων, στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας 

Ισότητας των Φύλων καθώς και στον προϊστάμενο και στους προϊσταμένους μονάδων της 

Ειδικής Υπηρεσία Εφαρμογής, 

3. την υπ’ αριθ. 134453/2015 (ΦΕΚ Β΄2857) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις για τις 

πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ (Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274/26-09-2014 (ΦΕΚ Β΄2573), 

4. την με αριθμό 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01-11-2016) Απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015(ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργικής 

Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 

2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 

2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», 

5. την υπ’ αριθ. 131/18-4-2008 (ΦΕΚ Β΄887) Υπουργική Απόφαση περί «Σύστασης Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και 

λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων» όπως αναδιαρθρώθηκε με 

τη με αριθμό 16356/24-4-2013 (ΦΕΚΒ/1024/25-4-2013) ΚΥΑ, αντικαταστάθηκε με τη με 

αριθμό 85334 /ΕΥΘΥ717/24-08-2015(ΦΕΚΒ/1825/24-08-2015) ΚΥΑ «Αναδιάρθρωση της 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης (τομέας εσωτερικών) του άρθρου 18 παρ.4 του Ν.4314/2014» 2014 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51 Α 2016), 

6. το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. 1828/2006 όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, 

7. την  υπ’ αριθ. 344/24-03-2016 (AΔΑ: 64Γ84653Ο7-ΒΓΓ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης 

«Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των 

Γυναικών» με κωδ. ΟΠΣ 5000490 του Ειδικού Στόχου Α.1 «Αύξηση των τομέων δημόσιας 

δράσης στους οποίους εφαρμόζονται νέα συστήματα και διαδικασίες για την ενίσχυση του 

επιτελικού χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 

2014-2020», για τους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 και την με αρ. πρωτ. 3303/01-11-2016 

(ΑΔΑ: Ω7Σ94653Ο7-ΒΕΓ) 1η  Τροποποίηση αυτής, 

8. τη ΣΑΕ 455/1 με ενάριθμο κωδικό πράξης 2016ΣΕ45510000, του Υπουργείου Εσωτερικών, 

9. την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ. 8342 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με «Κατάργηση της υποχρέωσης 

υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων».. (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ).  

10. το υπ’ αριθμ. 212/28-2-2017 έγγραφο μας με θέμα: «Διαβίβαση εγγράφων για τον έλεγχο 

προέγκρισης δημοπράτησης στο πλαίσιο του Υποέργου 4 “Σχεδιασμός και ανάπτυξη δράσεων 

δημοσιότητας (ενημέρωση - ευαισθητοποίηση) σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο”…» 

(κωδ.ηλεκτρ. υποβολής 1563/03.03.2017) 

11. Το με ημερομηνία 17/3/2017 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ με θέμα «Παρατηρήσεις Δ.Α. επί της 

Αρ 01/2017 Προκήρυξης για τη διεξαγωγή Ανοικτού ηλεκτρονικού Δημόσιου διεθνούς 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 4» (Α.Π. Εισερχ. 294/20-3-2017) 

12. Το με αρ. πρωτ. 294/28-03-2017 έγγραφο μας με θέμα «Διευκρινήσεις επί των 

παρατηρήσεων της Δ.Α. αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 01/2017 Προκήρυξη για τη διεξαγωγή 

ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το 

Υποέργο 4 της πράξης με MIS 5000490»    

13.  Το με ημερομηνία 11/4/2017 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ με θέμα «Απάντηση στο Αρ. Πρωτ. 

294/28-03-2017 σχετικά με τις μη ενσωματωμένες  παρατηρήσεις Δ.Α.» (Α.Π. Εισερχ. 

389/11-4-2017) 

14. Την υπ. αριθμ. 57654/2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ 

1781/τ.Β/23-05-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομία και Ανάπτυξης» 

15. Την υπ. αριθμ. 56902/215 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, (ΦΕΚ 

1924/τ.Β/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  

16. Το με αριθμό συστήματος 1563/3-3-2017 Αίτημα Ελέγχου Νομιμότητας Δημοσίων 

Συμβάσεων αναφορικά με την Έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο «Σχεδιασμός και 

ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας (ενημέρωση - ευαισθητοποίηση) σε κεντρικό και 

περιφερειακό επίπεδο» Α/Α 4 της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5000490» (Α.Π. Εξερχ. 212/28-2-

2017) 

17. Το με ημερομηνία 17/3/2017 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Μ.Δ.Τ με θέμα «Παρατηρήσεις Δ.Α. 

επί της Αρ 01/2017 Προκήρυξης για τη διεξαγωγή Ανοικτού ηλεκτρονικού Δημόσιου 

διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 4» (Α.Π. Εισερχ. 294/20-3-

2017) 

18. Το με αρ. πρωτ. 294/28-03-2017 έγγραφο μας με θέμα «Διευκρινήσεις επί των 

παρατηρήσεων της Δ.Α. αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 01/2017 Προκήρυξη για τη διεξαγωγή 

ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το 

Υποέργο 4 της πράξης με MIS 5000490»    

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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19. Το με ημερομηνία 11/4/2017 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Μ.Δ.Τ με θέμα «Απάντηση στο Αρ. 

Πρωτ. 294/28-03-2017 σχετικά με τις μη ενσωματωμένες  παρατηρήσεις Δ.Α.» (Α.Π. 

Εισερχ. 389/11-4-2017) 

20. Το με αρ. πρωτ. 723/30-05-2017 έγγραφο μας με θέμα «Συμπλήρωση διορθώσεων επί της 

υπ’ αριθμ. 01/2017 Προκήρυξης για τη διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου 

διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 4 της πράξης «Οριζόντιες 

Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών»  με 

κωδικό MIS 5000490» 

21. Την από 14/06/2017 αποστολή, μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ, της 

Γνωμοδότησης της Νομικής Συνεργάτιδας της ΕΥΔ Ε.Π.Μ.Δ.Τ. επί του σχεδίου της 

προκήρυξης 1/2017 του ΥΕ4 5000490 (Α.Π. Εισερχ. 791/14-06-2017) 

22.  Το με αρ. πρωτ. 817/20-06-2017 έγγραφο μας με θέμα «Συμπλήρωση διορθώσεων επί της 

υπ’ αριθμ. 01/2017 Προκήρυξης για τη διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου 

διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 4 της πράξης «Οριζόντιες 

Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών»  με 

κωδικό MIS 5000490» 

23. Το υπ’ αριθμ. 1785/23-06-2017 έγγραφο της ΕΥΔ Ε.Π.Μ.Δ.Τ. με το οποίο διατυπώνεται 

θετική γνώμη για το σχέδιο του τεύχους διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του 

Υποέργου 4 της πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την καταπολέμηση 

της βίας κατά των γυναικών»  με κωδικό MIS 5000490 

6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων 27/06/2017  

Επίσης, περίληψη προκήρυξης θα δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον Ελληνικό τύπο.  

Επιπλέον η προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 

στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Ι.Φ 

(www.isotita.gr)  

7. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
 τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 

τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους  

 δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν 

 λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
http://www.isotita.gr/




 

 

 
 

΄   

               ‘Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ 

 

  

 

30 

8. ΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, μέσα σε προθεσμία εξήντα δύο (62) ημερών, από την 

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ήτοι έως 28/08/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω του ανωτέρω 

συστήματος σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 , 

ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β – 

02.06.17) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».  

 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το 

οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ 

(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 

910/2014 και τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 56902/215 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1924/Β – 

02.06.17), χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

 Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 

αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 9 της ΥΑ 56902/215/2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων 

και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 

αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 

σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 

ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που 

φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία 

και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένου πιστοποιητικού σύμφωνα με την 

παρ. 3 του άρθρου 8 της Υ.Α. 56902/215/2017 (ΦΕΚ 1924/τ.Β/02-06-17), τα ΦΕΚ, τα 

τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 

αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. Επί ποινή απορρίψεως τα ως άνω 

απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και κατατίθενται στην 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Κοραή 4 – 105 64 ΑΘΗΝΑ (2ος 

Όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 – 15:00). 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει 

ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

9. ΓΛΩΣΣΑ  

 Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

 Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188).  

- Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς 

και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι 

νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε 

από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 

δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη 

χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

- Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 

δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 

φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο 

Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την 

σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 

επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 

του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

- Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, (π.χ. αγγλική), χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

 Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  

10.ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, από το αρμόδιο, πιστοποιημένο 

στο σύστημα, συλλογικό όργανο, την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Έργου (εφεξής: ΕΔΔΕ) 

κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» 29/08/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 

επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και στα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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αυτών, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί 

ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

11.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 

στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια 

της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό 

της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 

διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 

ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η 

εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 

προκήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον 

χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

12. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τη προκήρυξη από τη διαδικτυακή Πύλη του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) (www.eprocurement.gov.gr), 

από τη διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (www.promitheus.gov.gr) και από τον δικτυακό 

τόπο της Γ.Γ.Ι.Φ. (www.isotita.gr). 

Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο 

του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έως 

την 28/07/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από 

εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή εκείνους που διαθέτουν σχετικά 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.isotita.gr/
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διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από 

αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό 

αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει 

να είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Τα αιτήματα απαντώνται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 

της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την 07/08/2017 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 

ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 

προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών . 

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

 Να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από 

έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ (όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και 

τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215/207 (ΦΕΚ 1924/τ.Β/02-06-17).Ο κατάλογος των 

εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, 

αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

(ΕΕΤΤ):  

(http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatur

es/). 

 Να έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη  

www.promitheus.gov.gr) μέσω του συνδέσμου «Οικονομικοί Φορείς (εγγραφή, 

πληροφορίες κ.α.)».  

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/
http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=13151817064444411
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=13151817064444411
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ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Δικαίωμα Συμμετοχής / Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής επί Ποινή 

Αποκλεισμού 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή συμπράξεις 

αυτών που: 

 Είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

 Είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 

(ΕΟΧ) ή  

 Είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό 

που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 

καθώς και  

 Είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους II.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

του Μέρους Γ και ΙΙΙ.3 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής – κριτήρια επιλογής του παρόντος 

Μέρους. 

2. Λόγοι αποκλεισμού: 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 

οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους1:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), 

η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

                                                
1 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016.  
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22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 

166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους2.  

3.  Όταν ο προσφέρων οικονομικός φορέας τελεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016,  

                                                
2 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις 

και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της 

παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής 

σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 

διαδικασία.  

Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 

που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
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περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας 

που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 

επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 

μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 

του ν. 4412/2016. 

Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 

74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

3. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής – κριτήρια επιλογής 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, επί ποινή 

αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.  

α) Ως προς την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται να διαθέτουν 

μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία (ή για όσο διάστημα ασκούν την 

επιχειρησιακή τους δράση, εφόσον αυτό είναι μικρότερο), ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 του 

συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται μέσω κατάθεσης των 

απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται στο Μέρος Γ. ΙΙ.1. Περιεχόμενα 

υπο(φακέλου) Δικαιολογητικά συμμετοχής. 

 

β) Ως προς την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, επί ποινή 

αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό: 

1. Να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης 

διαφημιστικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν.3688/2008 που τροποποιεί το Π.Δ 

261/1997 και αν πρόκειται για υποψήφιο ανάδοχο της αλλοδαπής το αντίστοιχο πιστοποιητικό 

της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, εφόσον 

προβλέπεται τέτοιο.  

2. Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις 

απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 

καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του (υπο)φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής) 

γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το 

απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα (οργανόγραμμα).  

3. Να έχει σχετική εμπειρία που να αποδεικνύεται από την υλοποίηση τουλάχιστον ενός έργου 

αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση έργο. Ειδικότερα, απαιτείται να 

διαθέτει εμπειρία στο: 
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i. σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων επικοινωνιακών προγραμμάτων του 

μεγέθους και του εύρους του παρόντος 

ii. σχεδιασμό, παραγωγή και διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, ενημερωτικές 

εκδόσεις, διαφημιστικά έντυπα, κ.λπ. 

iii. σχεδιασμό και υλοποίηση δημοσιότητας και προβολής στα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης 

iv. σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικής προωθητικών ενεργειών και άμεσης 

επικοινωνίας 

v. σχεδιασμό και οργάνωση επικοινωνιακών εκδηλώσεων για το ευρύ κοινό ή 

κατηγορίες κοινού, καθώς και εκδηλώσεων οργανωμένου επιστημονικού και 

κοινωνικού διαλόγου, συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια κ.λπ. 

vi. σχεδιασμό και παραγωγή δημιουργικών προτάσεων  

vii. σχεδιασμό και στήριξη σύγχρονων ενεργειών πληροφόρησης για τις διάφορες 

κατηγορίες κοινού 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 

συμπληρώνοντας κατάλληλα το Ε.Ε.Ε.Σ. με την/ις σύμβαση/εις παροχής υπηρεσιών που 

εκτέλεσε, η/οι οποία/ες καλύπτουν την εν λόγω ελάχιστη προϋπόθεση.  

4. Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του έργου.  

Η Ομάδα Έργου που θα συστήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία 

(3) στελέχη. Τα εν λόγω στελέχη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ετήσια εργασιακή εμπειρία 

συναφή με το αντικείμενο του έργου κι ένα τουλάχιστον στέλεχος ετήσια εργασιακή εμπειρία σε 

υλοποίηση έργων ευαισθητοποίησης κι ενημέρωσης του κοινωνικού συνόλου επί θεμάτων 

κοινωνικής πολιτικής ή/και ισότητας των φύλων. Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι δυνατόν στο 

οργανωτικό σχήμα που θα προτείνει να συμπεριλάβει και εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες/συνεργάτες σε διάφορα επιμέρους ζητήματα γνωστικού αντικειμένου, 

λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα στην παράγραφο ΙΙΙ.4.1 του παρόντος Μέρους.  

Η στελέχωση της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, θα έχει την παρακάτω δομή: 

i. Υπεύθυνος/-η Έργου (ΥΕ), ο/η οποίος/-α θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου και θα κατέχει 

συντονιστικό ρόλο, και τη συνολική ευθύνη των εργασιών του Αναδόχου.  

ii. Αναπληρωτής/-τρια του/της Υπευθύνου/-ης Έργου (ΑΥΕ) 

iii. Μέλη της Ομάδας Έργου τα οποία θα αναλάβουν την υλοποίηση των επιμέρους εργασιών 

και την παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών  

Ο/Η ΥΕ θα είναι επικεφαλής της Ομάδας Έργου και θα έχει την ευθύνη του συντονισμού της 

Ομάδας Έργου και της εκπροσώπησης του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής με 

αναπληρωτή του τον ΑΥΕ και θα φέρει τη συνολική ευθύνη εκτέλεσης του έργου από την 

πλευρά του Αναδόχου. Ο/Η ΥΕ και ο/η Αναπληρωτής/-τρια του θα πρέπει να διαθέτουν 

ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες ως προς την υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου, όπως και 

ικανότητες σύνθεσης και οργάνωσης, προκειμένου να καθοδηγήσουν και να συντονίσουν το 

σύνολο των προσφερομένων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει με την προσφορά του (υποφάκελος 

δικαιολογητικών συμμετοχής), τόσο το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα για κάθε στέλεχος της 

Ομάδας Έργου χωριστά (παράρτημα ΙΙΙ), όσο και  τον παρακάτω πίνακα συμπληρωμένο: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α 
Εταιρεία (σε περίπτωση 

Ένωσης / Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου 

υποψηφίου Αναδόχου 

Θέση στην 

Ομάδα 

Έργου 

Ανθρωπομήνες 
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

Παράλληλα, θα πρέπει  να συμπληρώσει το αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ (Τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων). 

Εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να συμπεριλάβει εμπειρογνώμονες/ εξωτερικούς 

συνεργάτες/τριες στην Ομάδα Έργου, τότε να πρέπει να καταθέσει τόσο το αναλυτικό 

βιογραφικό σημείωμα για κάθε εμπειρογνώμονα ξεχωριστά, όσο και συμπληρωμένο τον 

παρακάτω πίνακα (στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής): 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Εμπειρογνώμονα Ποσοστό επί της 

συνολικής αξίας της 

προσφοράς για  το 

έργο 

Θέση στην Ομάδα 

Έργου 

    

    

    

και να συμπληρώσει το αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ (Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών 

προσόντων) 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 των 

εμπειρογνωμόνων/εξωτερικών συνεργατών/τριών, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται 

να συμμετάσχουν στην Ομάδα Έργου του υποψηφίου, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, 

έως το πέρας της διάρκειας του Έργου και ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους όρους της 

παρούσας προκήρυξης. 

Εφόσον το ποσοστό της σύμβασης που θα υλοποιηθεί από τον/ους εμπειρογνώμονα/ες- 

εξωτερικό/ους συνεργάτη/ες  υπερβαίνει σωρευτικά το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης, 

τότε πλέον των ανωτέρω απαιτείται η συμπλήρωση χωριστού έντυπου Ε.Ε.Ε.Σ. από τον κάθε 

εμπειρογνώμονα/ εξωτερικό συνεργάτη. 

4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

4.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

1. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, 

να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 

τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην 
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ικανότητα των οποίων στηρίζονται (ηλεκτρονικά υπογεγραμμένες υπεύθυνες δηλώσεις του 

Ν. 1599/1986).  

2. Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 

Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος  ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την 

σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

3. Για την ως άνω επαλήθευση απαιτείται από τον υποψήφιο ανάδοχο η συμπλήρωση των 

σχετικών πεδίων στο Ε.Ε.Ε.Σ. (Μέρος ΙΙ. Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις 

ικανότητες άλλων οντοτήτων καθώς και η υποβολή χωριστού εντύπου Ε.Ε.Ε.Σ. από τον/ους 

τρίτο/ους στον  υπο(φάκελο) «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 

4. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους τρίτους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στο Μέρος Β.III.2 «Λόγοι Αποκλεισμού» και την πλήρωση των 

σχετικών κριτήριων επιλογής (Μέρος Β.III.3 «Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής –

κριτήρια επιλογής ») κατά περίπτωση. 

5. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού ή/και δεν 

πληρούνται τα σχετικά κριτήρια επιλογής, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του τρίτου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παρ. 1 του 

άρθρου 78 του ν. 4412/2016.  

6. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

4.2. Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 

ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 

κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 

χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.  

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 

σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα 

Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της 

σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 

αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του 

υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια ή/και την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα του, όπως προβλέπεται στην ακόλουθη παράγραφο, ο νέος υπεργολάβος οφείλει να 

πληροί εξίσου τις εν λόγω απαιτήσεις. Για την αντικατάσταση απαιτείται έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής μετά την κατάθεση σχετικού αιτήματος από τον Ανάδοχο.  
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Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο Μέρος Β.III.2 «Λόγοι Αποκλεισμού», εφόσον 

το/α μέρος/η της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης.  

Για την ως άνω επαλήθευση (στην περίπτωση δηλαδή, που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους ποσοστό που υπερβαίνει σωρευτικά το τριάντα τοις εκατό 

(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης), απαιτείται από τον υποψήφιο ανάδοχο η 

συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο Ε.Ε.Ε.Σ. (Μέρος ΙΙ. Δ: Πληροφορίες σχετικά με 

υπεργολάβους και Μέρος IV. Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) καθώς και η υποβολή 

χωριστού εντύπου Ε.Ε.Ε.Σ. από τον/ους υπεργολάβο/ους στον  (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 

Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για το/α 

μέρος/η της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού η Αναθέτουσα 

Αρχή απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του υπεργολάβου, κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.3. Ενώσεις/ Κοινοπραξίες 

Οι κοινοπραξίες ή ενώσεις υποβάλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που 

καθορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’). Για τις ενώσεις ή τις 

κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 

έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 

τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

Η προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς, που 

αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

Οι ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή, 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας θα ευθύνονται 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως εις ολόκληρο για το σύνολο των απαιτήσεων 

αυτής και την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 

ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της 

ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους 

ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, 

τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και 

τους ίδιους όρους. Στην ανωτέρω περίπτωση, η Αναθέτουσα αρχή δύναται να αποφασίσει, μετά 

από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου την συνέχιση ή μη της εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 

κριθεί ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν δύνανται να εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης. 

Τα ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται, ανάλογα με τη φύση 

τους, χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

Αναφορικά με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης 

διαφημιστικών υπηρεσιών του άρθρου 12 Ν.3688/2008 που τροποποιεί το Π.Δ 261/1997, αρκεί 

ο επικεφαλής της ένωσης/κοινοπραξίας να πληροί τις προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου. 
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Οι λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν 

συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η 

υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.  
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Ι. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1. Τρόπος Υποβολής προσφορών 

i. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, μέσα σε προθεσμία εξήντα δύο (62) ημερών, από την 

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων 

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ήτοι έως 28/08/2017, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 13:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

ii. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω του ανωτέρω 

συστήματος σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 , 

ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β – 

02.06.17) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».  

iii. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένου πιστοποιητικού 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υ.Α. 56902/215/2017 (ΦΕΚ 1924/τ.Β/02-06-

17), χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

iv. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 

αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

v. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 9 της ΥΑ 56902/215/2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

vi. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 

στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα 

στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 

σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 

ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που 

φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 

στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένου πιστοποιητικού 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υ.Α. 56902/215/2017 (ΦΕΚ 1924/τ.Β/02-06-

17), τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι 

φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.  

Ο σφραγισμένος φάκελος οφείλει να φέρει την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνικής Προσφοράς σε έντυπη μορφή - Να μην ανοιχθεί στο γραφείο Πρωτοκόλλου».. 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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Επί ποινή απορρίψεως τα ως άνω απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά 

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ, Γραφείο 

Πρωτοκόλλου, Κοραή 4 – 105 64 ΑΘΗΝΑ (2ος Όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες 9:00 – 15:00).  

vii. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και 

σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 

ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

viii. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν 

συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, (π.χ. αγγλική), χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

ix. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται ηλεκτρονικά 

από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική βεβαίωση 

γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

x. Επιπλέον, οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρουν 

ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ηλεκτρονικής υπογραφής τους η οποία να είναι 

εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

xi. Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 

αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των 

ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες 

και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 

έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 

υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που 

έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως 

επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων 

(Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 

απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της 

Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 

υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014.  

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα 

των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

2. Ο υποψήφιος ανάδοχος με την υποβολή της Προσφοράς του αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Στην περίπτωση νομικών 

προσώπων, η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το αρμόδιο 

όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. 

3. Περιεχόμενο προσφορών  

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά», και 

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

*Όπου (υπο)φάκελος νοείται κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.  

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς 

του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16, υποβάλλονται στον οικείο (υπο)φάκελο ως ξεχωριστό αρχείο και σημαίνονται από 

αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 

χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, 

στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις 

που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 

που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 

4412/2016. 

Η εκ παραδρομής υποβολή των δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον 

(υπο) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» δεν αναγνωρίζεται, 

δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της 

προσφοράς. Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί 

σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 

του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ 

παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής 

προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

 

ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως: 

1. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή  αποκλεισμού,  τον  κατωτέρω  πίνακα  συμπληρωμένο  και  τα  

αναφερόμενα  σε  αυτόν, δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα, σε μορφή αρχείου .pdf, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της ΥΑ 56902/215/2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

i. Στη στήλη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιγράφονται τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 

ii. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το 

αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο. 

iii. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη 

μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

iv. τη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο ο τίτλος του 

αντίστοιχου αρχείου του «(υπό)φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό και καταχωρήθηκε 

στο ηλεκτρονικό σύστημα. 

Α/Α Δικαιολογητικά Συμμετοχής  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Εγγύηση Συμμετοχής* στο διαγωνισμό 

ποσοστού 2%  επί της συνολικά  

προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).  

ΝΑΙ 

  

2 

Συμπληρωμένο το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)** 

(άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 

σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται 

στο Άρθρο 79 Ν.4412/2016 (σε .pdf και 

σε .xml μορφή) 

ΝΑΙ   

3 Νομιμοποιητικά έγγραφα  

Α) Επικυρωμένο αντίγραφο του 

καταστατικού του υποψηφίου νομικού 

προσώπου, μαζί με τις μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

τροποποιήσεις του ή του 

κωδικοποιημένου καταστατικού, 

(εφόσον πρόκειται για Α.Ε. και ΕΠΕ και 

το σχετικό ΦΕΚ), καθώς και το ΦΕΚ 

δημοσίευσης (για ΑΕ) ή το ακριβές 

αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης 

του ισχύοντος διοικητικού οργάνου του 

Νομικού Προσώπου σε σώμα. Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 

προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του 

νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος 

δεσμεύει νόμιμα την εταιρία (νόμιμος 

ΝΑΙ   

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 

κλπ.) και η θητεία του ή των μελών του 

διοικητικού οργάνου. 

Β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων 

καταστατικού/μη λύσης της εταιρίας, το 

οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

(3) μήνες πριν από την ημερομηνία 

υποβολής προσφορών 

4 Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή 

απόφασης του αρμόδιου Διοικητικού 

Οργάνου του Νομικού Προσώπου ή 

κάθε μέλους - νομικού προσώπου της 

ένωσης, με το οποίο εγκρίνεται η 

συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου 

φορέα στον διαγωνισμό (πλην 

μονοπρόσωπων εταιριών) στο οποίο 

μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση 

(εφόσον αυτό προβλέπεται από το 

καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) 

για υπογραφή και υποβολή προσφοράς 

σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο 

ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα 

την προσφορά και τα λοιπά 

απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού 

και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, 

κάτοικος Αθηνών και γνώστης της 

ελληνικής γλώσσας, ως αντίκλητος.  

ΝΑΙ   

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 

(ΦΕΚ Α΄75), ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένη, στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του 

διαγωνισμού και στην οποία ο 

υποψήφιος οικονομικός φορέας θα 

δηλώνει ότι: δεν συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού στο πρόσωπό του και δεν 

έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του από την οποία 

να προκύπτει αποκλεισμός του για τις 

διαδικασίες που αφορούν τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 

παροχής γενικών υπηρεσιών κατά τα 

αναφερόμενα στο  άρθρο 74 του ν. 

4412/2016   

ΝΑΙ   

5 Δικαιολογητικά οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας*** 

ΝΑΙ   

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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6 Δικαιολογητικά τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας**** 

ΝΑΙ   

Επισημαίνεται ότι: 

- Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης 

και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. 

- Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των 

ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης. 

 

* ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

ποσοστού 2%  επί της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α) σύμφωνα  με όσα  ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147/τ.Α’), ήτοι το ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και τριάντα 

έξι λεπτών (5.259,36€). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 

ένωση. 

Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 

πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, 

τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 

Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω 

εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 

γλώσσα.  

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρωθούν σύμφωνα με το υπόδειγμα 

του Παραρτήματος ΙΙ.Α. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην αρμόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του Διαγωνισμού 

σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρείς (3) εργάσιμες ημέρες 

από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την κατάθεση από 

αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης 

επ’ αυτών. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες αναφορικά με το Μέρος Β.ΙΙΙ, 

δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

** ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ Ε.Ε.Ε.Σ. 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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Για την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) ακολουθείται η εξής 

διαδικασία: 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:  

i. Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ 

του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el 

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή Ε.Ε.Ε.Σ.» και να τηλεφορτώσει 

(«ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου Ε.Ε.Ε.Σ. του διαγωνισμού που «κατέβασε» 

από το ΕΣΗΔΗΣ.  

ii. Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία 

που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία 

και τον τόπο σύνταξης.  

iii. Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον 

δυνατή η εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε 

περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του 

Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να 

χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται 

δωρεάν στο διαδίκτυο.  

iv. Υπογράφει ηλεκτρονικά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε. 

v. Υποβάλλει το συμπληρωμένο και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο Ε.Ε.Ε.Σ. σε μορφη .pdf 

στο υπο(φάκελο) «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

 

*** ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

Αναφορικά με την τεκμηρίωση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι υποψήφιοι 

οικονομικοί φορείς οφείλουν: 

- να συμπληρώσουν ανάλογα το αντίστοιχο πεδίο του Ε.Ε.Ε.Σ. (Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, 

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια), και 

- να υποβάλλουν αντίγραφα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημοσιευμένων 

ισολογισμών ή αποσπασμάτων ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών 

περιόδων, σύμφωνα με τον ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς 

ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται, εφόσον 

αυτός είναι μικρότερος.  

Ως τελευταία διαχειριστική περίοδος νοείται αυτή του έτους 2015.  

Αν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, τον οποίο δηλώνει και αποδεικνύει, δεν είναι σε 

θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η Αναθέτουσα Αρχή, μπορεί να αποδεικνύει 

την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο η 

Αναθέτουσα Αρχή κρίνει κατάλληλο. 

Σε περίπτωση δε Κοινοπραξίας / Ένωσης η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να 

καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης- Κοινοπραξίας. 

 

**** ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν: 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
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1. Ως προς την τεκμηρίωση της απαραίτητης πιστοποίησης από διαπιστευμένους Φορείς 

Πιστοποίησης διαφημιστικών υπηρεσιών: 

- να συμπληρώσουν ανάλογα το αντίστοιχο πεδίο του Ε.Ε.Ε.Σ. (Μέρος IV: Κριτήρια 

επιλογής, Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης), και 

- να καταθέσουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους Φορείς 

Πιστοποίησης διαφημιστικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν.3688/2008 

που τροποποιεί το Π.Δ 261/1997 και αν πρόκειται για υποψήφιο ανάδοχο της 

αλλοδαπής το αντίστοιχο πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, εφόσον προβλέπεται τέτοιο.  

2. Ως προς την τεκμηρίωση της κατάλληλης οργάνωσης, δομής και μέσων που διαθέτουν: 

- να συμπληρώσουν ανάλογα το αντίστοιχο πεδίο του Ε.Ε.Ε.Σ. (Μέρος IV: Κριτήρια 

επιλογής, Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) 

- να καταθέσουν το κατά περίπτωση υλικό τεκμηρίωσης 

3. Ως προς την τεκμηρίωση της σχετικής εμπειρίας που διαθέτουν: 

- να συμπληρώσουν ανάλογα το αντίστοιχο πεδίο του Ε.Ε.Ε.Σ. (Μέρος IV: Κριτήρια 

επιλογής, Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) 

4. Ως προς την τεκμηρίωση της επάρκειας σε πλήθος και δεξιότητες της Ομάδας Έργου:  

- να συμπληρώσουν ανάλογα το αντίστοιχο πεδίο του Ε.Ε.Ε.Σ. (Μέρος IV: Κριτήρια 

επιλογής, Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) 

- να καταθέσουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα για κάθε στέλεχος της Ομάδας 

Έργου χωριστά (παράρτημα ΙΙΙ), 

- να καταθέσουν συμπληρωμένους τους πίνακες (ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ, 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ)  

- να καταθέσουν τις κατά περίπτωση απαιτούμενες ηλεκτρονικά υπογεγραμμένες 

υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 

Σε περίπτωση δε Κοινοπραξίας / Ένωσης οι ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις μπορούν να 

καλύπτονται συνολικά από τα μέλη της Ένωσης - Κοινοπραξίας. 

 

2. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf. 

το οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα 

τα ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

Συγκεκριμένα ο (υπο)φάκελος «Τεχνική Προσφορά» διαιρείται στις παρακάτω ενότητες τα 

περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια: 

 

1. Πρόταση Μεθοδολογίας υλοποίησης Έργου (κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων 

και των ιδιαιτεροτήτων του έργου, σαφήνεια μεθοδολογίας υλοποίησης Έργου, 

Χρονοπρογραμματισμός παρεχόμενων υπηρεσιών)  

2. Οργάνωση Υλοποίησης Έργου  

 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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1. Η Ενότητα Πρόταση Μεθοδολογίας υλοποίησης Έργου περιέχει ενδεικτική πρόταση 

αναλυτικής περιγραφής του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να 

προσεγγίσει το Έργο.  

Η ενδεικτική αυτή πρόταση θα πρέπει να έχει χρονικό ορίζοντα 13 μηνών. 

Η πρόταση αναφέρεται αναλυτικά στα παρακάτω: 

A.  Σχέδιο Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας   

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ενδεικτική πρόταση που περιλαμβάνει το Σχέδιο Δράσεων 

Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας για την επίτευξη της ευαισθητοποίησης και 

ενημέρωσης του κοινωνικού συνόλου για την έμφυλη βία και τις συνέπειες της κι αφετέρου της 

διάχυσης της πληροφόρησης για τις υπάρχουσες δομές κατά της βίας  και τις 

διευρυμένες παρεχόμενες υπηρεσίες τους, κατά τα οριζόμενα στην ενότητα 2.Α του Μέρους Α 

της παρούσας. 

Στο προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας αλλά και για κάθε 

επιμέρους ενέργεια θα τεκμηριώνεται η σύνδεση με τους σκοπούς του έργου και θα 

περιγράφεται τι θεωρείται επιτυχής αποτελεσματικότητα και ο τρόπος μέτρησης της με 

ποσοτικοποιημένα κριτήρια (όπου αυτό καθίσταται δυνατό).  

Β. Πρόταση Υλοποίησης των ενεργειών 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ενδεικτική πρόταση υλοποίησης και εφαρμογής για τις ενέργειες της 

Ενότητας 2.Β του Μέρους Α της παρούσας. 

Συγκεκριμένα, για κάθε ενέργεια και χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα παραδείγματα οι 

υποψήφιοι παρουσιάζουν κατά περίπτωση: 

1. Περιγραφή της προτεινόμενης ενέργειας και του τρόπου εφαρμογής της καθώς και των 

σχετικών παραδοτέων 

2. Ενδεικτικές δημιουργικές προτάσεις (π.χ. ιδέα-concept, slogan, εφαρμογές διαδικτύου, 

τηλεοπτικά & ραδιοφωνικά spots κ.α.) 

3. Περιγραφή του τρόπου παρουσίασης κάθε υποβαλλόμενης από τον Ανάδοχο προς έγκριση 

από την Αναθέτουσα Αρχή πρότασης υλοποίησης ενέργειας (π.χ. είδος ενέργειας, χρόνος 

(χρόνος προετοιμασίας - χρόνος υλοποίησης), τεκμηρίωση επιλογής, στοχοθέτηση κοινού, 

κόστος, αποτίμηση αποτελεσματικότητας, κλπ.). 

 

Για το σύνολο του έργου θα αξιολογηθεί η κατανόηση των σκοπών και των ιδιαιτεροτήτων του 

έργου, η μεθοδολογία που θα υιοθετήσει ο Ανάδοχος, και ο τρόπος εφαρμογής και 

προσαρμογής της στις ανάγκες του έργου. 

Ενδεικτικά, θα αξιολογηθεί:  

 Ο τρόπος που προτείνει ο Ανάδοχος για την υλοποίηση των προωθητικών ενεργειών 

 Η περιγραφή πρότασης σχετικά με το Σχεδιασμό ή και προσαρμογή και αναπαραγωγή     

του έντυπου υλικού, των τηλεοπτικών σποτ, των ραδιοφωνικών σποτ, των banners, 

ιστοσελίδας κ.λπ. 

 

2. Η Ενότητα Οργάνωση Υλοποίησης Έργου περιλαμβάνει: 

 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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1. Αναλυτική περιγραφή της οργάνωσης της ομάδας των στελεχών που θα εμπλακούν στο 

έργο, με σαφή αναφορά στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του Έργου. 

2. Τρόπο υλοποίησης της προτεινόμενης μεθοδολογίας από τα μέλη της Ομάδας Έργου. 

3. Συμπληρωμένο τον κατωτέρω Πίνακα, στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία για  

καθένα από τα προτεινόμενα Μέλη της Ομάδας Έργου, αναφορικά με το ρόλο τους, το 

εύρος εμπλοκής τους στην υλοποίηση του Έργου, και στα ειδικά καθήκοντα που κατά 

περίπτωση αναλαμβάνουν, καθώς και αναλυτικά στοιχεία για την απασχόληση τους.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ  

Ονοματεπώνυμο  
Επωνυμία 

Εταιρίας  

Θέση στην 

Ομάδα Έργου 

Αρμοδιότητες / 

καθήκοντα 

Απασχόληση 

στο Έργο σε 

ανθρωπομήνες 

     

     

     

     

   ΣΥΝΟΛΟ Α/Μ  

Όπου συμπληρώνεται : 

 Στην 1η στήλη «Ονοματεπώνυμο»: το ονοματεπώνυμο κάθε προτεινόμενου στελέχους 

της Ομάδας Έργου, 

 Στη 2η στήλη «Εταιρία»: η εταιρία στην οποία απασχολείται το στέλεχος (υποψηφίου 

αναδόχου, (αν πρόκειται για ένωση εταιριών σε ποιά από τις συμμετέχουσες εταιρίες). 

Για τους Εμπειρογνώμονες θα σημειώνεται η επωνυμία της εταιρίας του υποψηφίου 

αναδόχου ή του μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας με το οποίο έχει δηλωθεί 

συνεργασία. 

 Στην 3η στήλη «Θέση στην Ομάδα Έργου»: ο ρόλος του στελέχους, σύμφωνα με την 

προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας Έργου  

 Στην 4η στήλη «Αρμοδιότητες / Καθήκοντα»: οι βασικές αρμοδιότητες και τα βασικά 

καθήκοντα που θα έχει το εν λόγω στέλεχος στην Ομάδα Έργου  

 Στην 5η στήλη «Απασχόληση στο Έργο σε ανθρωπομήνες» αναφέρονται οι 

ανθρωπομήνες (Α/Μ) που θα απασχοληθεί κάθε στέλεχος σύμφωνα με την πρόταση 

του υποψηφίου Αναδόχου. 

 

4. Αναλυτική κατανομή του ανθρωποχρόνου απασχόλησης ανά κατηγορία υπηρεσίας και ανά 

είδος εργασίας. Συσχέτισή του με συγκεκριμένες υπο-ομάδες και μέλη που αναλαμβάνουν 

την εκτέλεση των επιμέρους εργασιών. Συσχέτιση με συγκεκριμένα πακέτα εργασίας και 

παραδοτέα. Για τη σχηματική απεικόνιση των παραπάνω συσχετίσεων ζητείται η καταγραφή 

σε πίνακα, που ενδεικτικά θα μπορούσε να έχει την ακόλουθη μορφή: 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟ-ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κατηγορία 

Ενέργειας-

Στάδιο 

Παραδοτέο 
Εμπλεκόμενες 

Υπο-ομάδες 
Εμπλεκόμενα στελέχη 

Ανθρωπο-

χρόνος 

Απασχόλησης 

     

  

    

  

ΣΥΝΟΛΟ Α/Μ  

 

5. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου 

Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα προκήρυξη, 

αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

 

Επισημαίνεται ότι στην «Τεχνική Προσφορά» δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων 

όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

III. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο με 

την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας 

την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf., το οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. 

Επιπρόσθετα, στην ηλεκτρονική φόρμα επισυνάπτονται, επί ποινή αποκλεισμού, συμπληρωμένα 

και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα έντυπα του Παραρτήματος ΙV της παρούσας προκήρυξης.  

Επισημαίνεται ότι: 

 Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) πρέπει να δίδεται σε ευρώ. 

 Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς 

και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.  

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται 

στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (έντυπα του Παραρτήματος ΙV) για κάθε 

προσφερόμενη υπηρεσία θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση.  

 Εφόσον στην προσφορά δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται. 

 Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε 

προσφερόμενη υπηρεσία, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε 

περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου του Έργου.  

 Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 

υπερισχύει η τιμή μονάδας.  

 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Προσφοράς.  

Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς, οι υποψήφιοι 

Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την 

παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται. 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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 Δε θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος των 

ζητούμενων υπηρεσιών. 

IV. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
i. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για δώδεκα 

(12) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των δώδεκα μηνών απορρίπτονται. 

ii. Η ισχύς της προσφορών μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη τους, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 

4412/2016 και την σχετική παράγραφο που αφορά στις εγγυήσεις συμμετοχής του 

Μέρους Γ.ΙΙ.1 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

iii. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 

ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, 

είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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ΜΕΡΟΣ Δ:  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 
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1.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 

Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ορίζεται η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Έργου, 

αποκαλούμενη εφεξής «Ε.Δ.Δ.Ε.», η οποία αποσφραγίζει, αξιολογεί τις προσφορές και 

συντάσσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, τα προβλεπόμενα πρακτικά (εις τριπλούν).  

Η διενέργεια του Διαγωνισμού πραγματοποιείται στα ακόλουθα στάδια: 

 

Α’ ΣΤΑΔΙΟ – Ηλεκτρονική αποσφράγιση (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

– Τεχνική Προσφορά»  

 

Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη 

από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο 

διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών (Ε.Δ.Δ.Ε.) εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Ειδικότερα: 

 

i. Την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

και ώρα 11:00 π.μ., αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για 

ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται 

με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

ii. Εάν η αποσφράγιση των προσφορών δεν καταστεί δυνατή για τυχόν απρόβλεπτο γεγονός 

(π.χ. βλάβη στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., απεργία, έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι κ.λ.π), αυτή θα διεξαχθεί 

σε οριζόμενη ημερομηνία από την Ε.Δ.Δ.Ε. και αν υφίσταται κώλυμα και κατά την νέα ημέρα 

και ώρα η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση 

μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο όλους τους συμμετέχοντες στον 

Διαγωνισμό, για την αναβολή και την νέα ημερομηνία και ώρα της διενέργειας. Η ως άνω 

αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση 

αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών. 

iii. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Αμέσως 

μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 

Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

iv. Παράλληλα, η «Ε.Δ.Δ.Ε.» παραλαμβάνει τους σφραγισμένους φακέλους με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς σε έντυπη μορφή - Να μην ανοιχθεί 

στο γραφείο Πρωτοκόλλου» με τα απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των 

προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή από τους συμμετέχοντες. 

Αποσφραγίζει τους φακέλους  και ελέγχει τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Επί πλέον 

προβαίνει στην αντιπαραβολή των ηλεκτρονικά κατατεθειμένων προσφορών με τα έντυπα 

δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί, μονογράφει και σφραγίζει το σύνολο των 

δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση μη ταύτισης των δύο, η προσφορά 

απορρίπτεται.  
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v. Στη συνέχεια η «Ε.Δ.Δ.Ε.» ελέγχει ως προς την εγκυρότητα και πληρότητα τους τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και απορρίπτει από την περαιτέρω αξιολόγηση τις προσφορές 

που δεν πληρούν τους όρους της προκήρυξης και τις κείμενες διατάξεις. 

vi. Ακολούθως, η «Ε.Δ.Δ.Ε.» αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές των υποψηφίων των οποίων οι 

προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής.  

vii. Η «Ε.Δ.Δ.Ε.» απορρίπτει τις προσφορές με ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα 

στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας Προκήρυξης.  

viii. Η «Ε.Δ.Δ.Ε.», ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος από την Αναθέτουσα Αρχή 

μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα 

εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων 

ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 102 

του ν. 4412/2016. 

ix. Η «Ε.Δ.Δ.Ε.» αξιολογεί κάθε μία από τις προσφορές βαθμολογώντας σύμφωνα τα επιμέρους 

κριτήρια αξιολόγησης. Η βαθμολογία που δίνεται σε καθένα κριτήριο σταθμίζεται με τον 

προκαθορισμένο συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου (βλ. «ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» παρακάτω) και εξάγεται η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ κάθε 

προσφοράς (από το άθροισμα βαθμολογίας κάθε κριτηρίου επί τον Συντελεστή Βαρύτητας 

του κριτηρίου). 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου καθορίζεται σε βαθμούς 100, για τις περιπτώσεις που 

καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της προκήρυξης.  

Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι 

απαιτήσεις της προκήρυξης.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Βαθμός Σταθμισμένη 

Βαθμολογία 

Α. 
ΟΜΑΔΑ Α: Πρόταση Μεθοδολογίας 

υλοποίησης Έργου 
60%   

2 
Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων 

και των ιδιαιτεροτήτων του έργου 
25% 

  

3 
Σαφήνεια μεθοδολογίας υλοποίησης 

Έργου 
25%   

4 
Χρονοπρογραμματισμός παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
10%   

Β 
ΟΜΑΔΑ Β : Οργάνωση Υλοποίησης  

Έργου 
40%   

1 

Οργανωτική αποτελεσματικότητα της 

Ομάδας Έργου και αποτελεσματικότητα 

του προτεινόμενου συστήματος 

συνεργασίας και επικοινωνίας της 

Ομάδας Έργου του Αναδόχου με τα 

αντίστοιχα όργανα της Αναθέτουσας 

Αρχής 

40% 
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Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Βαθμός Σταθμισμένη 

Βαθμολογία 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους 

συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου, επί την βαθμολογία του.  

Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.  

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.  

x. Η Ε.Δ.Δ.Ε. συντάσσει και υποβάλλει τα σχετικά πρακτικά με τα αποτελέσματα του ανωτέρω 

σταδίου προς έγκριση στο αποφαινόμενο όργανο την αναθέτουσας αρχής και την έκδοση 

απόφασης.  

xi. Η απόφαση με επισυναπτόμενα τα σχετικά πρακτικά αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ και 

αποστέλλεται σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (ηλεκτρονικό μήνυμα).  

Β’ ΣΤΑΔΙΟ – Ηλεκτρονική αποσφράγιση (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»  

 

i. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το ανωτέρω στάδιο ορίζεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών 

προσφορών. 

Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, με μέριμνα 

της Αναθέτουσας Αρχής, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του 

ΕΣΗΔΗΣ, ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 

ii. Η «Ε.Δ.Δ.Ε.» προβαίνει την καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν 

πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών.  

iii. Ακολούθως η «Ε.Δ.Δ.Ε.» προχωρά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών οι οποίες 

ελέγχονται έναντι των όρων της προκήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται 

με βάση το κριτήριο ανάθεσης.  

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της ΤΙΜΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (προ ΦΠΑ) προς τη ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

 

 

Λ=   
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας του λόγου Λ μεταξύ δύο προσφορών (ισοδύναμες προσφορές) 

εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παρ.2 και 4 του άρθρο 90 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.  

iv. Εάν οι οικονομικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τις υπηρεσίες, η 

Ε.Δ.Δ.Ε. απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στην 

προσφορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 

89 ν. 4412/2016.  
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v. Κατόπιν των ανωτέρω, η «Ε.Δ.Δ.Ε.» εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό επί της 

αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών, της τελικής βαθμολογικής κατάταξης των 

υποψηφίων βάσει του κριτηρίου ανάθεσης (σύνταξη πίνακα κατάταξης) και της ανάδειξης 

του προσωρινού ανάδοχου του έργου. 

vi. Το ως άνω πρακτικό της Ε.Δ.Δ.Ε. υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη 

λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης. Η απόφαση με επισυναπτόμενα τα σχετικά 

πρακτικά αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ και αποστέλλεται σχετική ηλεκτρονική 

ειδοποίηση (ηλεκτρονικό μήνυμα).  

Γ’ ΣΤΑΔΙΟ - Αποσφράγιση φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»– Διαδικασία 

ανάδειξης αναδόχου – Κατακύρωση 

 

 Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων επί της εκδοθείσας απόφασης για το 

ανωτέρω στάδιο, ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός 

ανάδοχος), εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που 

του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σε 

μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στη συνέχεια.  

Τα δικαιολογητικά που υπογράφονται από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή. 

Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 

υπογράφονται ηλεκτρονικά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 

σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται επίσης και σε έντυπη μορφή από τον 

προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στην 

Αναθέτουσα Αρχή και συγκεκριμένα κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΕΣ., όπου και πρωτοκολλούνται, σε σφραγισμένο φάκελο 

με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης - να μην ανοιχθεί στο γραφείο 

πρωτοκόλλου» και με αναφορά στον τίτλο και τον αριθμό του Διαγωνισμού (με έγγραφο 

του προσφέροντα όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης», που έχουν υποβληθεί από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου 

pdf και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 

αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ηλεκτρονική του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία είναι εκείνα που έχουν εκδοθεί από 

δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» γίνεται δύο 

(2) εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, 

ύστερα από σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (με χρήση του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που 

υπεβλήθησαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται από την «Ε.Δ.Δ.Ε.», εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

 Στην συνέχεια η «Ε.Δ.Δ.Ε.» προχωρά στην αποσφράγιση του φακέλου με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατέθηκαν σε έντυπη μορφή. Προβαίνει στην 

αντιπαραβολή των ηλεκτρονικά κατατεθειμένων δικαιολογητικών με τα έντυπα που 

έχουν προσκομισθεί, μονογράφει και σφραγίζει το σύνολο των δικαιολογητικών που 

έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση μη ταύτισης των δύο, η προσφορά απορρίπτεται.  

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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 Αν μετά την αποσφράγιση και τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 

προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 

πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησής του μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ 

ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

 Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 

η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης 

της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

o κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, 

ή  

o δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

o από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το Μέρος 

Β.ΙΙΙ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παρούσας,  

 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 

μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες 

έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 

πληροί τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το Μέρος Β.ΙΙΙ.3 της παρούσας προκήρυξης, η 

διαδικασία ματαιώνεται.  

 Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα ανωτέρω διαδικασία, η «Ε.Δ.Δ.Ε.» 

συντάσσει Πρακτικό με το οποίο εισηγείται την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση και το διαβιβάζει, αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη έκδοση 

της απόφασης κατακύρωσης.  

 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με τα σχετικά πρακτικά, 

σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.   

 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, βάσει 

του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να 

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση 

καλής εκτέλεσης, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

 Α. Έλληνες Πολίτες:  

 

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
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ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 

παραγρ.1 του Ν.4412/2016. 

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf. 

τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

τρίμηνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στην οποία ο υποψήφιος οικονομικός φορέας 

θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που θα αφορά όλους τους Οργανισμούς 

Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους καταβάλει εισφορές (κύριας και επικουρικής) 

που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ημερομηνία της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους.  

5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη στην 

οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στην οποία ο υποψήφιος 

οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι: δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του 

και δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του από την οποία να 

προκύπτει αποκλεισμός του για τις διαδικασίες που αφορούν τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών κατά τα αναφερόμενα στο  άρθρο 

74 του ν. 4412/2016 

 

 

Β. Αλλοδαποί Πολίτες: 

 

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής, ή της χώρας 

εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός 

Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παραγρ.1 του 

Ν.4412/2016. 

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf. 

τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

 

1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό ανάλογη διαδικασία. Το 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx




 

 

 
 

΄   

               ‘Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ 

 

  

 

63 

Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης.  

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στην οποία ο υποψήφιος οικονομικός φορέας 

θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που θα αφορά όλους τους Οργανισμούς 

Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους καταβάλει εισφορές (κύριας και 

επικουρικής) που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασής 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ηλεκτρονικής 

έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.  

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις κατά 

την ημερομηνία της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης.  

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη στην 

οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στην οποία ο υποψήφιος 

οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι: δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του 

και δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του από την οποία να 

προκύπτει αποκλεισμός του για τις διαδικασίες που αφορούν τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών κατά τα αναφερόμενα στο  άρθρο 

74 του ν. 4412/2016 

 

Γ. Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά: 

 

1. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του Αναδόχου  

2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), 

έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 . 

 

Διευκρινίζεται ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου υποβάλλουν: 

 Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. , Ε.Π.Ε. 

 Πρόεδρος και μέλη του .Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  

 σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf. 

τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

 

 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος:  
α) δεν τελεί υπό πτώχευση  

β) δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  

γ) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

δ) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης 
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ε) δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο  

στ) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού  

ζ) δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες  

η) δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένα πιστοποιητικά εκδίδεται 

με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη, στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 

Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που θα αφορά όλους τους Οργανισμούς 

Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους καταβάλει εισφορές (κύριας και 

επικουρικής) που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται 

με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

6. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται 

με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη, στην 

οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στην οποία ο υποψήφιος 

οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι: δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του 

και δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του από την οποία να 

προκύπτει αποκλεισμός του για τις διαδικασίες που αφορούν τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών κατά τα αναφερόμενα στο  άρθρο 

74 του ν. 4412/2016. 

 

 

Δ. Συνεταιρισμοί: 

1. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του Αναδόχου  

2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω Ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

3. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Οικονομικός 

Φορέας λειτουργεί νόμιμα. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης 

τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
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ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός  

Ανάδοχος:  

α) δεν τελεί υπό πτώχευση  

β) δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  

γ) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

δ) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης 

ε) δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο  

στ) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού  

ζ) δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες  

η) δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη, στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 

Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

6. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που θα αφορά όλους τους Οργανισμούς 

Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους καταβάλει εισφορές (κύριας και επικουρικής) που 

εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.  

7. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη, στην 

οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στην οποία ο υποψήφιος 

οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι: δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του 

και δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του από την οποία να 

προκύπτει αποκλεισμός του για τις διαδικασίες που αφορούν τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών κατά τα αναφερόμενα στο  άρθρο 

74 του ν. 4412/2016. 

 

 

Ε. Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

 

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας 

2. Στα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης απαιτείται επιπλέον να περιέχεται συμφωνητικό μεταξύ 

των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου : 

 να συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία  

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο 

σύνολο της Προσφοράς,  

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 

Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) 

 να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται), κοινός 

εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για την εκπροσώπηση 

της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 
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 Επίσης, θα προσκομίζεται από κάθε μέλος της ένωσης, Πρακτικό του Διοικητικού του 

Οργάνου που εγκρίνει τα ανωτέρω αναφερόμενα. 

 

 

Διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών κατακύρωσης: 

 Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με το κατατεθειμένο Ε.Ε.Ε.Σ., 

πρόκειται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους μέρος της σύμβασης που 

υπερβαίνει σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύμβασης, οφείλει να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω και τα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά του/ων υπεργολάβου/ων ( i) νομιμοποιητικά έγγραφα, ii) αποδεικτικά 

μέσα μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του Μέρους Β.III.2).  

 Στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,  

οφείλει να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του/ων 

τρίτου/ων ( i) νομιμοποιητικά έγγραφα, ii) αποδεικτικά μέσα μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού του Μέρους Β.III.2 και πλήρωσης των σχετικών κριτήριων επιλογής του 

Μέρους Β.III.3). 

 Σε περίπτωση, κατά την οποία ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται 

ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν, σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ.2β, με i) Ένορκη 

Βεβαίωση του Προσφέροντος ή, στα κράτη, όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με 

Υπεύθυνη Δήλωση του Προσφέροντος ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

Συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του 

Προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω 

νομικές καταστάσεις και ii) δήλωση / βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι το εν 

λόγω έγγραφο/πιστοποιητικό δεν εκδίδεται 

 Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 Για τα φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται 

επιπλέον η προσκόμιση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου 

Επιτηδευματία.  

 Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του 

νομικού προσώπου στον φάκελο των δ/κων συμμετοχής έχει υπάρξει οποιαδήποτε 

αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα (π.χ. την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού, 

το νέο Δ.Σ. κ.ά.). 

 

2. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, 

ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 91 

του Ν. 4412/2016, ειδικότερα: 

 

Η προσφορά του υποψήφιου Οικονομικού Φορέα απορρίπτεται σε κάθε μία ή περισσότερες από 

τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ενότητες IIΙ.1 και IIΙ.2 

του Μέρους Β 
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2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή / και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της 

παρ. II του Μέρους Γ 

3. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή / και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Σταδίου Γ του Μέρους Δ.1 

4. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής της Ενότητας IIΙ.3 του Μέρους Β 

5. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της προκήρυξης 

6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της προκήρυξης 

7. Προσφορά που παρελήφθη εκπρόθεσμα 

8. Προσφορά με χρόνο ισχύος Προσφοράς μικρότερο από το ζητούμενο 

9. Προσφορά με χρόνους παράδοσης μεγαλύτερους από τους προβλεπόμενους 

10. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή / και δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή 

11. Προσφορά η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 

έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016  

12. Προσφορά για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός 

προκαθορισμένης προθεσμίας που ορίσθηκε από το αρμόδιο όργανο ή η εξήγηση δεν είναι 

αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 

4412/2016.  

13. Εναλλακτικές Προσφορές 

14. Προσφορά η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων 

15. Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής 

16. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της προκήρυξης 

17. Προσφορά που κρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ασυνήθιστα χαμηλή. Πριν την απόρριψη 

της προσφοράς η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα έγγραφη αιτιολόγηση 

της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 88 του Ν. 4412/2016, 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν και μετά την παροχή της παραπάνω 

αιτιολόγησης η Οικονομική Προσφορά κριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως ασυνήθιστα 

χαμηλή, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

3. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 

και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, 

συμπεριλαμβανομένης και της προκήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας 

αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη 

γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 

του ν. 3886/2010 (Α΄/173). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά3 με τη 

                                                
3 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 της ΥΑ 56902/215 (Β 1924/2017) με θέμα 

“Τεχνικές λεπτομέρειες & διαδικασίες λειτουργίας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων”. 
Επισημαίνεται ότι η ως άνω απόφαση ισχύει στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά 
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συμπλήρωση της ειδικής φόρμας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ και την επισύναψη 

του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ηλεκτρονική υπογραφή. 

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας 

Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της. 

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω 

της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης 

ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010. 

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα 

(10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία 

για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών 

μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 

δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών 

ειδοποιεί σχετικά την Αναθέτουσα Αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 

την άσκηση της αιτήσεως. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, 

σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά 

την ημερομηνία που προσδιορίζεται στο άρθρο 379 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, 

διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ίδιου νόμου. 

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 

μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα 

ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 

σφάλμα ή η παράλειψη.  

                                                                                                                                                            
συνέπεια, στο βαθμό που επιβάλλονται ηλεκτρονικές διαδικασίες για όλα τα στάδια της διαδικασίας (παρ. 1 του άρθρου 
36) δεν εφαρμόζονται το β΄ και γ΄ εδάφιο της ως άνω παρ. 1 του άρθρου 19 της ΥΑ [περί άλλου τρόπου υποβολής 
πλην του ηλεκτρονικού]  
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1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

 
1. Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης η 

Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον Ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης εντός είκοσι (20) 

ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.  

2. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση σύμφωνα με 

τα όσα ορίζονται στο άρθρο  105 ν.4412/2016. 

3. Η Αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει επικαιροποίηση των νομιμοποιητικών εγγράφων 

του προσωρινού ανάδοχου πριν την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον το κρίνει σκόπιμο. 

4. Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη Προκήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το 

ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 

παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, στο οποίοι 

στηρίζεται, όπως προσφορά, προκήρυξη, απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων 

σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση ή 

σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα 

λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά α) ο ν. 4412/2016 εφαρμοζομένων επίσης 

συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα, β) η παρούσα 

προκήρυξη, γ) η απόφαση κατακύρωσης και δ) η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά 

του Αναδόχου όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τα προαναφερόμενα έγγραφα. 

5. Αν παρέλθει η προθεσμία των παραπάνω είκοσι (20) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 

παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται  έκπτωτος με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, 

σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 

6. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων 

μερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 201 του ν. 4412/2016, καθώς 

επίσης και μονομερώς από την Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση της παραγρ. 3.3. 

«Δυνατότητα μεταβολής προϋπολογισμού κατηγοριών ενεργειών – Ρήτρα αναθεώρησης» 

του Μέρους Α της παρούσας. 

7. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 

5% του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) αορίστου διαρκείας, από 

αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο αρθρο 72 του ν.4412/2016 και συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.Β).  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου.  

9. Η Εγγυητική Επιστολής Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της 

σύμβασης. 

10. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 202 

του Ν.4412/2016. 
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2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και έχει την πλήρη ευθύνη απέναντι στην 

Αναθέτουσα αρχή να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στα άρθρα της παρούσας, εκτελώντας όλες τις επιμέρους εργασίες που 

αυτό περιλαμβάνει. 

2. Ο Ανάδοχος κατά τη υλοποίηση του έργου, θα πρέπει να τηρεί απαρέγκλιτα τους 

κανόνες δημοσιότητας του Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020 και τις 

κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης, ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει υπ΄όψιν 

του το λογότυπο του ΕΣΠΑ, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, καθώς και τυχόν άλλα 

που θα του δοθούν για διευκόλυνσή του από την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό χρειαστεί για την 

εκτέλεση των υποχρεώσεών του. 

4. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και την ΕΠΠΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο 

Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 

αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

6. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας 

Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την 

παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε 

τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

7. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά 

του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα 

διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 

ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα 

επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα 

στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν 

προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την 

αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να 

προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. 

Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά 

τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον 

δεκαπέντε  (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση.  

8. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή 

λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά 

το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες 

τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες με άλλους 

ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

9. O Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για πράξεις ή παραλείψεις του 

προσωπικού/ εξωτερικών συνεργατών/υπεργολάβων που θα απασχολήσει για την 

εκτέλεση του έργου και οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει 
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πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το 

συμφέρον της Αναθέτουσας αρχής. 

10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να 

προσκομίσει στην Αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

11. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε 

περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το 

εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, από μείωση 

συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 

καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη 

έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με τις 

υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

τον Ν. 3414/05. 

13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις υποχρεώσεις που 

έχει έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

14. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα 

ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει 

υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη 

αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

15. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 

Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Προκήρυξη 

υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 

ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση 

δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του 

ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την 

ολοκλήρωση του Έργου. 

16. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας 

ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης 

της Σύμβασης με τους ίδιους όρους και την ίδια τιμή.  

17. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 

εκκαθάρισης ενός εκ των μελών της ένωσης που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση 

εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν 

τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις 

εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης 

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής  και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί 

με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
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περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 18 του ν.4412/2016. 

3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
1. Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής των υποβαλλομένων Παραδοτέων από τον ανάδοχο, η οποία είναι υπεύθυνη για 

την επίβλεψη, την παρακολούθηση και την παραλαβή του Έργου.  

2. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις 

υποδείξεις της Επιτροπής, το έργο της οποίας είναι: 

i. Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο 

ii. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης του έργου από τον Ανάδοχο, 

η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων.  

iii. Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των παραδοτέων και του έργου από τον Ανάδοχο.  

3. Η ΕΠΠΕ ή/ και ο/η Πρόεδρος της ΕΠΠΕ ή/και ο/η Προϊστάμενος/η της Αναθέτουσας Αρχής 

θα έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες θα 

παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που 

ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και 

διευκρινίσεις εκατέρωθεν.  

Η διαδικασία έγκρισης εργασιών για την υλοποίηση του Έργου θα έχει ως ακολούθως:  

Κάθε πρόταση του Αναδόχου, κατατίθεται στην Ε.Π.Π.Ε. και εξετάζεται από αυτήν. Το 

περιεχόμενο της πρότασης του Αναδόχου, προκειμένου να θεωρείται ολοκληρωμένο πρέπει 

κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει, το στόχο, το χρόνο (χρόνο προετοιμασίας - χρόνο 

πραγματοποίησης), τις προδιαγραφές, τον τόπο, τον τρόπο υλοποίησης, το κόστος 

επιμερισμένο (π.χ. δημιουργικό, παραγωγή, διανομή, μεταφορά), τα παραδοτέα καθώς και 

την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης ενέργειας μετρούμενη με 

ποσοτικοποιημένα κριτήρια (όπου αυτό καθίσταται δυνατό) καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη 

λεπτομέρεια. 

Το αποτέλεσμα της εξέτασης της Ε.Π.Π.Ε. (αποδοχή, τροποποίηση ή βελτίωση, απόρριψη), 

μετά την έγκριση του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, θα κοινοποιείται 

στον Ανάδοχο εγγράφως. Με την έγγραφη έγκριση της πρότασης, ο Ανάδοχος προβαίνει 

στην υλοποίηση της συγκεκριμένης ενέργειας εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.  

4. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

iv. Η ΕΠΠΕ αξιολογεί τα παραδοτέα βάσει της συνέπειας, συνάφειας, πληρότητας, 

αξιοπιστίας / ρεαλιστικότητας και σαφήνεια τους σε σχέση με το αντικείμενο του 

έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη παρούσα.  

v. Η ΕΠΠΕ, κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως τις παρατηρήσεις της επί του 

περιεχομένου των Παραδοτέων, συμπεριλαμβανομένων παρατηρήσεων επί των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι παρατηρήσεις αυτές 

κοινοποιούνται εντός διαστήματος δέκα (10)  εργασίμων ημερών από την υποβολή του 

εκάστοτε Παραδοτέου. 

vi. Εάν παρέλθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα των δέκα (10) εργασίμων ημερών, 

χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις, τότε τα παραδοτέα 

θεωρούνται παραληφθέντα καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες του Αναδόχου που 

αποτυπώνονται και τεκμηριώνονται σ’ αυτά. 

vii. Οι παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν: (α) 

Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο των παραδοτέων (β) Επισήμανση σημείων μη 
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ικανοποιητικής υλοποίησης των ενεργειών από τον Ανάδοχο κατά περίπτωση και (γ) 

Ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Αναδόχου. 

viii. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει τα σχετικά έγγραφα ή να προβεί στις 

απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών 

του, στα σημεία που του επισημάνθηκαν, σύμφωνα με τις διαπιστωθείσες ελλείψεις του 

εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 

παραλαβής από τον Ανάδοχο των σχετικών παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ.  

ix. Εάν το επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν θεωρηθεί κατά την κρίση της ΕΠΠΕ 

ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφό της κοινοποιεί στον Ανάδοχο εντός 

διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επανυποβολή του παραδοτέου 

ειδική όχληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του ν.4412/2016. Το εν λόγω 

έγγραφο περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 

προβεί ο Ανάδοχος θέτοντας προθεσμία (15) δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών για 

την συμμόρφωση του.  

x. Εάν το για δεύτερη φορά επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά 

την κρίση της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή κινεί τις διαδικασίες κηρύξεως 

του Αναδόχου έκπτωτου.  

xi. Η παρακολούθηση του Έργου του/των Αναδόχου/ων από την ΕΠΠΕ, δεν απαλλάσσει 

τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα 

διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, έστω κι αν αυτά 

δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου. 

xii. Η ΕΠΠΕ, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη παράδοση, 2ον) την ολοκλήρωση 

του εκάστου παραδοτέου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες 

εργασίες, την πραγματοποίηση των τυχόν διορθώσεων ή συμπληρώσεων που 

απαιτήθηκαν για την άρση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν, κατά την παραλαβή, 

συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ανά παραδοτέο 

εις τριπλούν και το παραδίδει αρμοδίως προς έγκριση από το αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής.  

xiii. Η οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων της παρούσας προκήρυξης 

πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών του έργου: 
- με τη σύνταξη του πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 

τελευταίου παραδοτέου, στο οποίο πιστοποιείται αφενός η οριστική παραλαβή του 

τελευταίου παραδοτέου και αφετέρου η οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου 

- και την έκδοση απόφασης έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής. 

xiv. Σε περίπτωση καθυστέρησης ανταπόκρισης του Αναδόχου με αποδεδειγμένη 

υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος παράδοσης μετά 

από εισήγηση και ειδική αιτιολόγηση της ΕΠΠΕ και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 
1. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου ή/και 

εμπρόθεσμης υποβολής των παραδοτέων, με υπαιτιότητα του αναδόχου είναι δυνατόν να 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής: 

 επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών ή 

και παραδοτέων  που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, για καθυστέρηση που περιορίζεται σε 

χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx




 

 

 
 

΄   

               ‘Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ 

 

  

 

75 

της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 

προθεσμίας,  

 επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών ή και 

παραδοτέων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50%  

 οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες ή και 

τα παραδοτέα που καθυστερούν και αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παραδοθούν μέσα στη συνολική διάρκεια της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις 

αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει 

ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 

τον ανάδοχο έκπτωτο. 

5. Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, 

έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 

6. Η Αναθέτουσα αρχή  διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της υπογραφείσας σύμβασης 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του Ν.4412/2016. 

7. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής παραδοτέων ενεργειών του Έργου με αποδεδειγμένη 

υπαιτιότητα της Υπηρεσίας μπορεί να μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος παράδοσης, μετά από 

εισήγηση και ειδική αιτιολόγηση της ΕΠΠΕ και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

8. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα 

κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος από την έκπτωση του.  

9. Η έκπτωση του αναδόχου δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, που 

προϋπήρχαν αυτής και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ευθύνες και υποχρεώσεις, που 

απορρέουν από τη Σύμβαση ή το Νόμο σε σχέση με συμβατικές εργασίες, που έχουν 

εκτελεστεί πριν την έκπτωση, ούτε την Αναθέτουσα Αρχή από την υποχρέωση καταβολής 

της αξίας του τμήματος του έργου που παραδόθηκε και παραλήφθηκε οριστικά, πλήρως και 

προσηκόντως. 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

 

Το Έργο θα πληρωθεί ως εξής: 

 

Α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού (δεκαπέντε) 15 % της συμβατικής αξίας χωρίς 

Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, από 

αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 72 του ν.4412/2016 και συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.Γ).  

Σε περίπτωση ενώσεων, κοινοπραξιών, συμπράξεων, οι Εταιρείες - μέλη του επιλεγέντος 

Αναδόχου θα εκδώσουν τις αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές κατά το αναλογούν ποσοστό 

συμμετοχής τους. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Η προκαταβολή και οι τόκοι αυτής, θα 

συμψηφιστούν αναλογικά κατά τις τμηματικές απολογιστικές πληρωμές. Για τον υπολογισμό του 

τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 

12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο 

κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες  το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του 

ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 
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Β) Τμηματικές απολογιστικές πληρωμές για το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος. 

Οι τμηματικές πληρωμές θα γίνονται μετά την παράδοση των παραδοτέων των επιμέρους 

ενεργειών και την οριστική παραλαβή τους από την «Ε.Π.Π.Ε.».  

Κατά την καταβολή των τμηματικών απολογιστικών πληρωμών θα συμψηφίζεται, αναλογικά με 

το ποσοστό της τμηματικής πληρωμής στο σύνολο του συμβατικού τιμήματος, η ληφθείσα 

προκαταβολή και οι τόκοι αυτής, για το χρονικό διάστημα που υπολογίζεται από την ημερομηνία 

λήψεως της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των Παραδοτέων που 

συνδέονται με τη συγκεκριμένη τμηματική πληρωμή. 

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 

του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Στο ανωτέρω ποσό του συμβατικού τιμήματος του Έργου περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα 

και δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.  

Η καταβολή της εκάστοτε πληρωμής στον Ανάδοχο τελεί υπό την προϋπόθεση της 

προηγούμενης διάθεσης του σχετικού χρηματικού ποσού από τον Φορέα Χρηματοδότησης. 

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε: α) παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β)  
κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.4013/2011 όπως ισχύει, γ) κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του 
Δημοσίου  στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, δ) κράτηση ύψους 0,06% 
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) σύμφωνα με την παρ.3, του 
άρθρου 350 του ν. 4412/2016, καθώς και σε όλες τις λοιπές νόμιμες κρατήσεις. 

Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα 

παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, 

τηρουμένων των αναλογούντων ποσοστών συμμετοχής τους και ανάλογα με το μέρος του 

έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην έγγραφη συμφωνία 

συνεργασίας των εταιρειών και στην προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και με 

αναφορά στην περιγραφή αυτή. 

6. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ/ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ /ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

 
1. Όλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο.  

Το σύνολο των συμβατικών Παραδοτέων, που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της παρούσας 

από τον Ανάδοχο, θα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αποκλειστικά της Αναθέτουσας 

Αρχής, η οποία θα έχει το πλήρες δικαίωμα εκμετάλλευσής τους. Τα αντίστοιχα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα 

Αρχή, με την αποδοχή των συμβατικών Παραδοτέων, και την καταβολή του αντιστοίχου 

μέρους του Τιμήματος προς τον Ανάδοχο. 

2. Οι κάθε είδους εφαρμογές των δημιουργικών ιδεών, καθώς και όλο το σχετικό υλικό 

παραγωγής (μακέτες καταχωρήσεων, τηλεοπτικά spots, ραδιοφωνικά spots, μουσική 

επένδυση ενεργειών κ.λπ.) αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής, το 

οποίο έχει το δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα τόσο κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης όσο και μετά τη λήξη αυτής, ολικά ή μερικά. Όλο το ως άνω υλικό παραδίδεται 
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από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή σε κατάλληλη μορφή ανάλογα με το είδος κάθε 

παραδοτέου, ώστε να μπορεί να αναπαραχθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί ελεύθερα. 

3. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα του Αναδόχου ρητώς εκχωρούνται στην 

Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στη 

παρούσα σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων των 

υλικών, εντύπων και ηλεκτρονικών και λοιπών παραδοτέων του Αναδόχου, ενώ ο Ανάδοχος 

δε μπορεί να τα χρησιμοποιεί, εκτός του πλαισίου της παρούσας Συμβάσεως και της υπ’ 

αυτής υλοποίησης του Έργου, χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε 

τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς 

την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Η υποχρέωση αυτή αφορά και επεκτείνεται σε κάθε 

τυχόν υπεργολάβο / τρίτο, με τον οποίο ο Ανάδοχος συνεργάζεται στο πλαίσιο υλοποίησης 

του Έργου. Η ίδια ως άνω υποχρέωση διατηρείται επ’ αόριστον και μετά την οριστική 

παραλαβή του Έργου και αίρεται μόνο με γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

5. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 

Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα 

απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα 

που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και 

με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα 

του Αναδόχου ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου. 

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται, οι διατάξεις του Νόμου 4412/2016 

(ΦΕΚΑ/147/8-8-2016), οι όροι της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή, θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά, που τυχόν 

θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα 

υπογραφεί.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.: ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.)(.PDF, .XML) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Α. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα, Δ/νση οδός, ΤΚ, τηλ.-fax)   ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

 

Προς:  : Υπουργείο Εσωτερικών – ΓΓΙΦ/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ 

          Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………..,ΑΦΜ……………, οδός …………. αριθμός 

… ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α) …….…...., ΑΦΜ……………,  οδός............................., αριθμός................., ΤΚ……………… 

β) …….…...., ΑΦΜ……………,  οδός............................., αριθμός................., ΤΚ……………… 

γ) …….…...., ΑΦΜ……………,  οδός............................., αριθμός................., ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 

διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δράσεων 

Δημοσιότητας (Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση) σε Κεντρικό και Περιφερειακό 

Επίπεδο»  στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την 

καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών», συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον 

προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., με 

ημερομηνία διενέργειας (συμπληρώνετε την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 

προσφορών)  …………….. σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον 

ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για 

κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς 

τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… 

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 

ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 

της. 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.   

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

                          (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.Β. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα, Δ/νση οδός, ΤΚ, τηλ.-fax)   ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

 

Προς:  :  Υπουργείο Εσωτερικών – ΓΓΙΦ/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ 

          Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 

 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………..,ΑΦΜ……………, οδός …………. αριθμός 

… ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α) …….…...., ΑΦΜ……………,  οδός............................., αριθμός................., ΤΚ……………… 

β) …….…...., ΑΦΜ……………,  οδός............................., αριθμός................., ΤΚ……………… 

γ) …….…...., ΑΦΜ……………,  οδός............................., αριθμός................., ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που 

ανατέθηκε με την υπ’ αρ. ....................  απόφαση και αφορά το έργο με τίτλο (συμπληρώνετε 

τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό 

τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με 

αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 

σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.Γ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα, Δ/νση οδός, ΤΚ, τηλ.-fax)   ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

 

Προς:  :  Υπουργείο Εσωτερικών – ΓΓΙΦ/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ  

          Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………..,ΑΦΜ……………, οδός …………. αριθμός 

… ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α) …….…...., ΑΦΜ……………,  οδός............................., αριθμός................., ΤΚ……………… 

β) …….…...., ΑΦΜ……………,  οδός............................., αριθμός................., ΤΚ……………… 

γ) …….…...., ΑΦΜ……………,  οδός............................., αριθμός................., ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση που ανατέθηκε με την 

υπ’ αρ. .................... απόφαση και αφορά το έργο με τίτλο …………….…………… συνολικής αξίας 

(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) 

..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο 

καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ........................., σύμφωνα με τη με 

αριθμό................... Διακήρυξή σας, πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα 

καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ 

των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε, στο 

οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. 

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 

σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία 

Γέννησης: 
/ / Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 

Ημερομηνία 

Απόκτησης 

Πτυχίου 

    

    

    

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Έργο Εργοδότης Καθήκοντα 

Απασχόληση στο 

Έργο 

Περίοδος 

(από - έως) 
Α/Μ 

 

 

  

 

 

 

 / / 

- 

 / / 

 

    

 / / 

- 

 / / 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

 ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 

ΕΝΤΥΠΟ Α 

Έντυπο Προσδιορισμού ποσοστού αμοιβής Αναδόχου 

 

Α. Για τις πάσης φύσεως ενέργειες ή μέρος ενεργειών που 

αναλαμβάνονται από τρίτους η αμοιβή του προσφέροντος (υποψήφιου 

Αναδόχου) θα ανέρχεται σε ποσοστό …… (….%) [ολογράφως και 

αριθμητικώς] επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ. Για ενέργειες ή μέρος 

ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο 

καταβάλλεται το σχετικό – εγκεκριμένο κάθε φορά από την 

Αναθέτουσα Αρχή - κόστος, χωρίς πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου. 

Η εκπόνηση του Σχεδίου Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας 

αποτελεί μέρος του αντικειμένου του Αναδόχου που δεν αμείβεται 

ξεχωριστά και καλύπτεται από την αμοιβή του που υπολογίζεται κατά τα 

ανωτέρω, κατά τη φάση του σχεδιασμού και υλοποίησης των επιμέρους 

ενεργειών που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσεων και εγκρίνονται κάθε 

φορά από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

 

      Για τον προσφέροντα 

 

 

      ……………………………………………. 

   Σφραγίδα και Υπογραφή 

 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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ΕΝΤΥΠΟ Β. 

ΠΙΝΑΚΑΣ/ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

ΟΜΑΔΑ 1. ΕΝΤΥΠΑ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ) 

Εξώφυλλο  

Μονόφυλλο  

Δίπτυχο  

Τρίπτυχο  

Μακέτα πολυσέλιδου εντύπου (κόστος ανά 

σελίδα) 
 

 

ΟΜΑΔΑ 2 . ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ) 

Αφίσα (12φυλλη)  

Αφίσα (24φυλλη)  

Αφίσα 35Χ50 4ΧΡ  

Αφίσα 35Χ50 Α/Μ  

Αφίσα 68Χ48 4ΧΡ  

Αφίσα 68Χ48 Α/Μ  

Προσαρμογή μακέτας αφίσας σε άλλο μέγεθος  

Μετατροπή σε υπάρχουσα μακέτα  

Roll up Banner (205  Χ 85)  

Πλάτη αστικού λεωφορείου   

Μακέτα κάλυψης εξωτερικής επιφάνειας συρμού   

Μακέτα εσωτερικού χώρου συρμού 

(διαχωριστικά, μετόπες κ.λπ.) 
 

Περίπτερο αράχνη (back drop) (230  Χ 330)  

ΟΜΑΔΑ 3 . Ραδιόφωνο - Τηλεόραση ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ) 

Σενάριο ραδιοφώνου (≥40 sec)  

Σενάριο τηλεόρασης (≥40 sec) 

Tο τηλεοπτικό μήνυμα να είναι καθολικά 

προσβάσιμο (υπότιτλους SDH, ακουστική 

περιγραφή AD) 

 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx




 

 

 
 

΄   

               ‘Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ 

 

  

 

86 

ΟΜΑΔΑ 4 . ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ) 

Πρόσκληση  

Φάκελος   

Μπλοκ  

FOLDER  

Banner συνεδρίου (οριζόντιο / κάθετο)  

Άλλο προωθητικό υλικό συνεδρίου (USB stick με 

λογότυπο, στυλό, μολύβι, κονκάρδα, 

σελιδοδείκτης κ.λπ.) 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΕΝΤΥΠΟ Γ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ/ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟ ΦΠΑ 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ) 

1. Οργάνωση διημερίδας* στην Αθήνα, με τη 

συμμετοχή 150 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου 

του οπτικοακουστικού εξοπλισμού, της 

παράγωγης του απαραίτητου έντυπου υλικού, 

της προβολής της στα τοπικά και εθνικά ΜΜΕ, 

της σύνδεσης στο internet, της γραμματειακής 

υποστήριξης, δυο (2) διαλειμμάτων καφέ και 

δυο (2) γευμάτων.  

* να μην περιληφθεί στην παρούσα προσφορά 

κόστος μίσθωσης χώρου 

 

2. Οργάνωση ημερίδας* ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης στην Αθήνα, με τη 

συμμετοχή 150 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου 

του οπτικοακουστικού εξοπλισμού, της 

παράγωγης του απαραίτητου έντυπου υλικού, 

της προβολής της στα τοπικά και εθνικά ΜΜΕ, 

της σύνδεσης στο internet, της γραμματειακής 

υποστήριξης, των διαλειμμάτων καφέ και light 

 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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buffet.  

Η Ημερίδα να υποστηρίζει την καθολική 

προσβασιμότητα (δομημένο περιβάλλον, 

νοηματική διερμηνεία, χειλοανάγνωση, 

ακουστική περιγραφή). Μέρος του απαραίτητου 

έντυπου υλικού να παραχθεί με 

μεγαλογράμματη σειρά και μέρος με braile. 

* να μην περιληφθεί στην παρούσα προσφορά 

κόστος μίσθωσης χώρου 

3. Οργάνωση τριήμερου "Φεστιβάλ ταινιών - 

ταινιόραμα" με την προβολή τουλάχιστον 12 

ταινιών, συμπεριλαμβανομένου του κόστους 

απόκτησης των δικαιωμάτων προβολής των 

ταινιών, τυχόν κόστους υποτιτλισμού, της 

ενοικίασης του χώρου, της εκδήλωσης έναρξης 

(εγκαίνια) του φεστιβάλ, παραγωγή έντυπου 

υλικού (προγράμματος, αφίσας, κ.λπ.), της 

προβολής του φεστιβάλ στα τοπικά και εθνικά 

ΜΜΕ. 

Μία τουλάχιστον ταινία να είναι καθολικά 

προσβάσιμη (υπότιτλους SDH, ακουστική 

περιγραφή AD) 

 

4. Οργάνωση θεατρικής δράσης/δρωμένου στο 

δρόμο σε μία (1) πόλη της Ελλάδας (2 ημέρες 

τουλάχιστον, 6 επαναλήψεις τουλάχιστον/ 

ημέρα). Στην τιμή θα πρέπει να περιληφθούν 

κάθε είδους έξοδα του αναδόχου για την 

υλοποίηση της εν λόγω ενέργειας (π.χ. κόστος 

ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού, 

αμοιβή συντελεστών, κ.λπ.). 

 

5. Επανασχεδιασμός ιστοσελίδας 

www.womensos.gr 
 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

Οι τιμές που ορίζονται στα έντυπα Β και Γ αναφέρονται σε μία (1) μονάδα μέτρησης για  

κάθε είδος. Οι παραπάνω τιμές θα εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση της σύμβασης σε 

κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος. 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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Οι παραπάνω τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για οιονδήποτε λόγο καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των 

οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 

      

           Για τον προσφέροντα 

 

      ……………………………………………. 

      Σφραγίδα και Υπογραφή 

 

 

Προσοχή : Στην περίπτωση που κάποιες από τις παραπάνω τιμές δεν συμπληρωθούν 

από τον διαγωνιζόμενο, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, συμπληρώνει 

υποχρεωτικά τα κενά θέτοντας τις αντίστοιχες υψηλότερες τιμές - στην εκάστοτε μη 

συμπληρωμένη κατηγορία - από τις υπόλοιπες προσφορές των διαγωνιζομένων.  

 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα Ανάδοχο, ο Τιμοκατάλογος για 

τις κατηγορίες που ενδεχομένως δεν θα έχουν συμπληρωθεί κατά την υποβολή της 

προσφοράς θα ολοκληρωθεί με την προσθήκη στα κενά των χαμηλότερων τιμών από 

το σύνολο των προσφορών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης. 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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Πίνακας Υπολογισμού της Ενδεικτικής Αμοιβής του Υποψήφιου Αναδόχου. 

 

Με βάση τις προσφερόμενες τιμές στα προηγούμενα έντυπα Α, Β και Γ συμπληρώνεται και 

υπογράφεται από τον προσφέροντα και ο Πίνακας Δ που ακολουθεί.  

 
Ο Πίνακας αυτός θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τον υπολογισμό της βαθμολογίας της 

Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου. Εξυπακούεται ότι τα στοιχεία του Πίνακα που 

συμπληρώνονται με βάση τα έντυπα της προσφοράς Α, Β και Γ πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θεωρεί ως ορθά τα αναφερόμενα 

στα παραπάνω έντυπα (που είναι και δεσμευτικά) και προχωρά στις αναγκαίες διορθώσεις. Το 

ίδιο πράττει και σε περίπτωση λανθασμένων υπολογισμών, αναφέροντας τις όποιες διορθώσεις 

στο πρακτικό της. 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ»  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟ (1) 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

    [α] [β] [γ] 

Α. 
Αμοιβή επί του κόστους υλοποίησης ενεργειών από τρίτους :  

% αμοιβής αναδόχου 
100 ...% [α]Χ[β] 

  K1 = [γ]Α    ……….  

Β. Δημιουργικό: Συνολικό κόστος Πίνακα Β Δημιουργικών Εργασιών (ΕΥΡΩ):                                                          ………. (2)  

                                                          Κ2 = [γ]Β                                                                                         ………. 

Γ. Σύνολο Κόστους Ενεργειών Εντύπου Γ    ………. 

                                              K3 = [γ]Γ   ………. 

 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ) 

Κ4: Κ1+Κ2+Κ3 
  ………. 

(1) Δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή. Το πραγματικό κόστος θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Το 
αναγραφόμενο ποσό τίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή και δεν συμπληρώνεται ή τροποποιείται από τον υποψήφιο. 

(2) Προκύπτει ως αθροιστικό κόστος των δημιουργικών εργασιών που προβλέπονται στο σχετικό πίνακα / Έντυπο Β. 

 

Τα σκιασμένα κελλιά δεν συμπληρώνονται από τον υποψήφιο 

Τα ποσοστά μπορούν να δίδονται μέχρι πρώτο δεκαδικό ψηφίο. 

Μηδενικά ποσοστά αμοιβής δεν γίνονται δεκτά (ως μηδενικό ποσοστό αμοιβής νοείται το 0,0%) 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

                   

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ/ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  

Μεταξύ του  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

– ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ / 

 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   

 

 

και …………………………………… 

για το Έργο με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής 

Εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» με Κωδικό ΟΠΣ 

5000490 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-

2020» 

που συγχρηματοδοτείται  

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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Στην Αθήνα σήμερα την ………………………, ημέρα …………………., στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

ΥΠΕΣ, που εδρεύει στην Αθήνα, Κοραή 4, 105 64, οι υπογράφοντες,  

 

αφενός 

 

η κα Φωτεινή Κούβελα, Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, που με την ιδιότητά της 

αυτή εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο, βάσει της με αριθμό 10770 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ 246/9-4-

2015) κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών για το διορισμό 

της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων καλούμενη εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή»    

       και αφετέρου 

ο/η …………………, ο/η οποίος/α ως …………………………………………,που εδρεύει στην ………………, 

…………………………….. , σύμφωνα με ……………………………………………………………………………….. 

καλουμένου εφεξής «Ανάδοχος» 

 

 

λαμβάνοντας υπόψη 

 

1. Την υπ’ αριθ. 344/24-03-2016 (AΔΑ: 64Γ84653Ο7-ΒΓΓ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης 

«Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των 

Γυναικών» με κωδ. ΟΠΣ 5000490 του Ειδικού Στόχου Α.1 «Αύξηση των τομέων 

δημόσιας δράσης στους οποίους εφαρμόζονται νέα συστήματα και διαδικασίες για την 

ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση 

Δημοσίου Τομέα 2014-2020» και την με αρ. πρωτ. 3303/01-11-2016 (ΑΔΑ: 

Ω7Σ94653Ο7-ΒΕΓ) 1η Τροποποίηση αυτής. 

2. Τη Σ.Α.Ε. 455/1, με ενάριθμο κωδικό έργου 2016ΣΕ45510000 του Υπουργείου 

Εσωτερικών.  

3. Την υπ’ Αρ. Πρωτ. …../……….. (ΑΔΑ: ………) απόφαση Διενέργειας Ανοικτού ηλεκτρονικού 

δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 4 με τίτλο 

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» της Πράξης με τίτλο 

«Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των 

γυναικών» με Κωδικό ΟΠΣ 5000490 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση 

Δημόσιου Τομέα 2014-2020» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριακοσίων είκοσι 

έξι χιλιάδων ογδόντα ευρώ (326.080,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

4. Την υπ’ αρίθμ. …………… απόφαση για τη σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

Έργου (ΕΔΔΕ). 

5. Την από ….-….-2017 προσφορά του Αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου ----/-----, όπου 

αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες αποφάσεις.  

6. Τα υπ’ αρίθμ. ………………. Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Έργου 

(ΕΔΔΕ). 

7. Τη με αρ. …………………………….. απόφαση Κατακύρωσης της Γενικής Γραμματέως Ισότητας 

των Φύλων.  

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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8. Την Προσκόμιση από τον ανάδοχο της υπ’ αρίθμ. …………….Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης του έργου της Τράπεζας………………………., ποσού………………….. με αόριστη 

διάρκεια.  

 

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

 

                                                    

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Το Αντικείμενο του έργου της παρούσας σύμβασης εντάσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 4 

με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» της Πράξης με τίτλο 

«Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των 

Γυναικών» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020. 

Αναλυτικά περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Α’ της υπ' αριθμ. ……….. προκήρυξης, που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και στην προσφορά του Αναδόχου, όπου αυτή 

δεν έρχεται σε αντίθεση με την προκήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 

2.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και έχει την πλήρη ευθύνη απέναντι στην 

Αναθέτουσα αρχή να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στα άρθρα της παρούσας, εκτελώντας όλες τις επιμέρους εργασίες που 

αυτό περιλαμβάνει. 

2.2. Ο Ανάδοχος κατά τη υλοποίηση του έργου, θα πρέπει να τηρεί απαρέγκλιτα τους 

κανόνες δημοσιότητας του Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020 και τις 

κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης, ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει 

υπ΄όψιν του το λογότυπο του ΕΣΠΑ, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, καθώς 

και τυχόν άλλα που θα του δοθούν για διευκόλυνσή του από την Αναθέτουσα Αρχή. 

2.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό χρειαστεί για την 

εκτέλεση των υποχρεώσεών του. 

2.4. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και την ΕΠΠΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη 

του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

2.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν 

στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 

αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

2.6. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της 

Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε 

σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας 

που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
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2.7. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην 

Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και 

συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και 

ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται 

δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με 

τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε 

υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα 

Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του 

Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, 

ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του 

Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, 

δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο 

πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον δεκαπέντε  (15) 

ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση.  

2.8. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή 

λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι 

κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις 

υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες 

συνεργάτες με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

2.9. O Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για πράξεις ή παραλείψεις του 

προσωπικού/ εξωτερικών συνεργατών/υπεργολάβων που θα απασχολήσει για την 

εκτέλεση του έργου και οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να 

εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο 

με το συμφέρον της Αναθέτουσας αρχής. 

2.10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, 

ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν 

τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να 

προσκομίσει στην Αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

2.11. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, 

σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το 

εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, από μείωση 

συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 

καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία 

ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

2.12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με τις 

υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

τον Ν. 3414/05. 

2.13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις υποχρεώσεις 

που έχει έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

2.14. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 

ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή 

δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 
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2.15. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν 

την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη 

Προκήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί 

κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε 

καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως 

λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή 

των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

2.16. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, 

εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους και την ίδια τιμή.  

2.17. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 

εκκαθάρισης ενός εκ των μελών της ένωσης που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η 

Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις 

βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να 

τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της 

Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της 

Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει 

τον ανάδοχο έκπτωτο. 

2.18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις 

της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής  και εργατικής νομοθεσίας που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

 

3.1 Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να παραδώσει στον Ανάδοχο το διαθέσιμο 

πληροφοριακό υλικό, που διαθέτει και θεωρεί χρήσιμο για την εκτέλεση του Έργου. 

 

3.2 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται επίσης να απαντήσει στα κοινοποιούμενα 

ερωτήματα του Αναδόχου, που αφορούν τις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο 

Ανάδοχος προκειμένου να εκπονήσει τα παραδοτέα του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το έργο του αναδόχου έχει διάρκεια δεκατρείς (13) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

Η διάρκεια του Έργου δύναται να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 217 

του Ν.4412/2016.  
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ – 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

5.1 Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με το αναλυτικό Σχέδιο Δράσεων 

Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας, όπως διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα.  

ΕΝΟΤΗΤΑ / 

ΣΤΑ

ΔΙΟ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ* 

1. 

 

Κατάρτιση αναλυτικού Σχεδίου 

Δράσεων Ευαισθητοποίησης και 

Δημοσιότητας με βάση τις οδηγίες 

της Αναθέτουσας Αρχής και τις 

ανάγκες του Έργου (περιγραφή 

ενεργειών ευαισθητοποίησης και 

δημοσιότητας, κατανομή στις 

διάφορες κατηγορίες ΜΜΕ {άρθρο 4 

§2 του ΠΔ 261/97} όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορά 

στις γλώσσες, χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης δράσεων δημοσιότητας, 

αριθμός/ ποσότητα υλοποίησης,  

μεθοδολογική προσέγγιση κ.λπ. 

συμφώνα με την ενότητα 2 Α του 

Μέρους Α της προκήρυξης 

Αναλυτικό Σχέδιο 

Δράσεων 

Ευαισθητοποίησης 

και Δημοσιότητας 

Ένας (1) μήνας 

από την 

υπογραφή της 

σύμβασης. 

2. 

Έκθεση υλοποιημένων ενεργειών. 

Περιλαμβάνει α) τον τίτλο της 

ενέργειας, β) τον χρόνο υλοποίησης, 

γ) την ημερομηνία υποβολής 

πρότασης για την εγκεκριμένη 

ενέργεια από τον Ανάδοχο, δ) τα 

στοιχεία εγκριτικής απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής, ε) το κόστος της 

υλοποιηθείσας ενέργειας επιμερισμένο 

(π.χ. δημιουργικό, παραγωγή, 

διανομή, μεταφορά), στ) το 

μέσο/τρόπο, ζ) τον τόπο υλοποίησης, 

η) την αποτίμηση της ενέργειας** σε 

σχέση με τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα αυτής όπως 

παρατέθηκαν στην πρόταση του 

Αναδόχου και θ) το κατά περίπτωση 

φυσικό παραδοτέο (μακέτες, films, 

video, κείμενα, λογότυπα, κ.λπ.), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

αναλυτικό Σχέδιο Δράσεων 

Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας 

και τις οδηγίες της Αναθέτουσας 

Αρχής, καθώς και κάθε άλλη 

απαραίτητη λεπτομέρεια. 

Έκθεση 

υλοποιημένων 

ενεργειών 

 

20 μέρες μετά 

την υλοποίηση 

της κάθε 

ενέργειας. 
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*Ο χρόνος παράδοσης αναφέρεται στα ανώτατα επιτρεπτά όρια 

**Σε περίπτωση που η αποτίμηση της ενέργειας (παραδοτέο 2) δεν είναι διαθέσιμη στο διάστημα του 

εικοσαημέρου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει στην Έκθεση υλοποιημένων ενεργειών το χρονικό 
διάστημα εντός του οποίου θα δύναται να παρέχει την εν λόγω πληροφόρηση και υποχρεούται να 
τηρήσει το χρονοδιάγραμμα αυτό. Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μην συμπεριλάβει την 

εν λόγω Ενέργεια σε πληρωμή, έως ότου παραλάβει την αντίστοιχη αποτίμηση. 

 

Πλέον των ανωτέρω, πριν την πραγματοποίηση κάθε ενέργειας ο Ανάδοχος 

υποβάλλει αναλυτική πρόταση υλοποίησης. Η πρόταση συντάσσεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην ενότητα 2.Β. του Μέρους Α της προκήρυξης.  

Το περιεχόμενο της πρότασης του Αναδόχου, προκειμένου να θεωρείται 

ολοκληρωμένο πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει, το στόχο, το χρόνο (χρόνο 

προετοιμασίας - χρόνο πραγματοποίησης), τις προδιαγραφές, τον τόπο, τον τρόπο 

υλοποίησης, το κόστος επιμερισμένο (π.χ. δημιουργικό, παραγωγή, διανομή, 

μεταφορά), τα παραδοτέα καθώς και την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα της 

προτεινόμενης ενέργειας μετρούμενη με ποσοτικοποιημένα κριτήρια (όπου αυτό 

καθίσταται δυνατό) καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια. 

Για ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται το 

σχετικό – εγκεκριμένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή - κόστος, χωρίς 

πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου.  

Για ενέργειες ή μέρους αυτών που θα πραγματοποιηθούν από τρίτο (υπεργολάβο), ο 

Ανάδοχος οφείλει να συμπεριλάβει στην ανωτέρω πρόταση υλοποίησης προσφορές 

από τουλάχιστον τρεις υποψηφίους υπεργολάβους. Σε αυτήν την περίπτωση, το 

συνολικό κόστος υλοποίησης της ενέργειας θα προκύπτει ως άθροισμα: 

- του κόστους υλοποίησης από τον Ανάδοχο (μόνο εάν πραγματοποιεί μέρος της 

ενέργειας),   

- του κόστους υλοποίησης από τον υπεργολάβο/τρίτο, και 

-  της αμοιβής του Αναδόχου υπολογιζόμενης ως ποσοστό επί του κόστους 

υλοποίησης από τον υπεργολάβο/τρίτο.  

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει την διακριτική ευχέρεια να ζητήσει από τον Ανάδοχο να 

διευρύνει τον κατάλογο των εταιρειών που καλούνται να καταθέσουν προσφορά. 

Επισημαίνεται ότι πριν από την έναρξη υλοποίησης της ενέργειας ή μέρους αυτής από 

υπεργολάβο, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την 

επαλήθευση μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του υπεργολάβου, όπως αυτοί 

περιγράφονται στο Μέρος Β.III.2 «Λόγοι Αποκλεισμού» της παρούσας. 

Η απόφαση της υλοποίησης ή μη της προτεινόμενης ενέργειας λαμβάνεται από το 

αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν σχετικής εισήγησης της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. 

Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη απέναντι στην Αναθέτουσα αρχή για την ορθή 

εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεικνύει, την προβολή στα μέσα (τηλεόραση, 

ραδιόφωνο, εφημερίδες κτλ) ή την οποιαδήποτε άλλη ενέργεια προβολής και 

προώθησης. 

5.2 Το συνολικό κόστος υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών ανά κατηγορία ενέργειας 

δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον μέγιστο προϋπολογισμό, όπως αυτός ορίζεται στον 

κάτωθι πίνακα: 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ 

1. 

 

Διοργάνωση Ημερίδων / Διημερίδων  
 

55.000,00€ 

2. 

 

Θεατρικά δρώμενα / Καλλιτεχνικές δράσεις 
 

69.000,00€ 

3. 

 

Διαφημιστικές δράσεις - Προβολή στα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης 
 

34.000,00€ 

4. 

 

Καμπάνια Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) 
 

123.370,00€ 

5

5. 

 

Δημιουργία και παραγωγή εντύπων και 

ηλεκτρονικών ενημερωτικών εργαλείων - 

αξιοποίηση εφαρμογών νέας τεχνολογίας και 

διαδικτύου 

44.710,00€ 

 

5.3 Η Αναθέτουσα Αρχή κατά το χρόνο υλοποίησης του Έργου δύναται να μεταβάλλει 

μονομερώς τον ως άνω προϋπολογισμό των κατηγοριών ενεργειών, με την 

επιφύλαξη της υλοποίησης της ελάχιστης ποσότητας ανά ενέργεια, όπως αυτή έχει 

προσδιοριστεί στο Μέρος Α.2.Β της προκήρυξης. Η εν λόγω μεταβολή επέρχεται 

μέσω τροποποίησης της παρούσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του 

Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

Τα ποσά που προκύπτουν από τυχόν μείωση του προϋπολογισμού μίας ή 

περισσοτέρων κατηγοριών ενεργειών, μπορούν να διατίθενται για την εκτέλεση μίας 

ή περισσοτέρων ενεργειών από τις λοιπές κατηγορίες.  

Σε κάθε περίπτωση, τυχόν αύξηση κατά τα άνω του προϋπολογισμού μίας ή 

περισσοτέρων κατηγοριών ενεργειών δεν δύναται να ξεπερνά σωρευτικά το 10% 

(δέκα) του συνολικού αρχικού προϋπολογισμού της παρούσας και για όλη την 

διάρκεια αυτής. 

Επισημαίνεται ότι οι επιμέρους ενέργειες θα εκτελούνται σύμφωνα με την οικονομική 

του προσφορά του αναδόχου καθώς και βάσει της αναλυτικής πρότασης του για κάθε 

επιμέρους ενέργεια, όπως αυτή εγκρίνεται κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή 

σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα στην παραγρ.5.1 της παρούσας. 

5.4 Το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης από 

την αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής από την οποία καθοδηγείται και 

λαμβάνει οδηγίες, καθώς και από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.). 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται 

με τις υποδείξεις της Επιτροπής, το έργο της οποίας είναι: 

i. Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο 

ii. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης του έργου από τον 

Ανάδοχο, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων.  

iii. Η προσωρινή και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων και 

του έργου από τον Ανάδοχο.  

Η ΕΠΠΕ ή/ και ο/η Πρόεδρος της ΕΠΠΕ ή/και ο/η Προϊστάμενος/η της Αναθέτουσας 

Αρχής θα έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες 

θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς 
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θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται οδηγίες, 

κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν.  

5.5 Η διαδικασία έγκρισης των ενεργειών για την υλοποίηση του Έργου θα έχει ως 

ακολούθως:  

Κάθε πρόταση του Αναδόχου καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 3. 

του Μέρους Α της προκήρυξης, κατατίθεται στην Ε.Π.Π.Ε. και εξετάζεται από αυτήν. 

Το περιεχόμενο της πρότασης του Αναδόχου, προκειμένου να θεωρείται 

ολοκληρωμένο πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει, το στόχο, το χρόνο (χρόνο 

προετοιμασίας - χρόνο πραγματοποίησης), τις προδιαγραφές, τον τόπο, τον τρόπο 

υλοποίησης, το κόστος επιμερισμένο (π.χ. δημιουργικό, παραγωγή, διανομή, 

μεταφορά), τα παραδοτέα καθώς και την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα της 

προτεινόμενης ενέργειας μετρούμενη με ποσοτικοποιημένα κριτήρια (όπου αυτό 

καθίσταται δυνατό) καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια. 

Το αποτέλεσμα της εξέτασης της Ε.Π.Π.Ε. (αποδοχή, τροποποίηση ή βελτίωση, 

απόρριψη), μετά την έγκριση του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, 

θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο εγγράφως. Με την έγγραφη έγκριση της πρότασης, ο 

Ανάδοχος προβαίνει στην υλοποίηση της συγκεκριμένης ενέργειας εντός του 

εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.  

Σε περίπτωση υλοποίησης ενέργειας ή μέρους αυτής από τρίτο (υπεργολάβο) 

επισημαίνεται ότι πριν από την έναρξη υλοποίησης της ενέργειας, ο Ανάδοχος οφείλει 

να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την επαλήθευση μη συνδρομής των 

λόγων αποκλεισμού του υπεργολάβου, όπως αυτοί περιγράφονται στο Μέρος Β.III.2 

«Λόγοι Αποκλεισμού» της προκήρυξης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεικνύει, την προβολή στα μέσα (τηλεόραση, 

ραδιόφωνο, εφημερίδες κτλ) ή την οποιαδήποτε άλλη ενέργεια προβολής και 

προώθησης. 

5.6 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται με την παρακάτω 

διαδικασία: 

1. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής τα παραδοτέα σε 

τρία (3) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που θα είναι πλήρως 

επεξεργάσιμη και ελέγξιμη. Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται με συνοδευτική επιστολή 

με την οποία ο Ανάδοχος θα αιτείται την παραλαβή τους. 

2. Η ΕΠΠΕ αξιολογεί τα παραδοτέα βάσει της συνέπειας, συνάφειας, πληρότητας, 

αξιοπιστίας / ρεαλιστικότητας και σαφήνεια τους σε σχέση με το αντικείμενο του 

έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη παρούσα.  

3. Η ΕΠΠΕ, κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως τις παρατηρήσεις της επί του 

περιεχομένου των Παραδοτέων, συμπεριλαμβανομένων παρατηρήσεων επί των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι παρατηρήσεις αυτές 

κοινοποιούνται εντός διαστήματος δέκα (10)  εργασίμων ημερών από την υποβολή 

του εκάστοτε Παραδοτέου. 

4. Εάν παρέλθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα των δέκα (10) εργασίμων ημερών, 

χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις, τότε τα παραδοτέα 
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θεωρούνται παραληφθέντα καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες του Αναδόχου που 

αποτυπώνονται και τεκμηριώνονται σ’ αυτά. 

5. Οι παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν: 

(α) Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο των παραδοτέων (β) Επισήμανση 

σημείων μη ικανοποιητικής υλοποίησης των ενεργειών από τον Ανάδοχο κατά 

περίπτωση και (γ) Ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του 

Αναδόχου. 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει τα σχετικά έγγραφα ή να προβεί στις 

απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών 

του, στα σημεία που του επισημάνθηκαν, σύμφωνα με τις διαπιστωθείσες ελλείψεις 

του εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 

παραλαβής από τον Ανάδοχο των σχετικών παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ.  

7. Εάν το επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν θεωρηθεί κατά την κρίση της ΕΠΠΕ 

ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφό της κοινοποιεί στον Ανάδοχο εντός 

διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επανυποβολή του παραδοτέου 

ειδική όχληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του ν.4412/2016. Το εν 

λόγω έγγραφο περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 

οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος θέτοντας προθεσμία (15) δεκαπέντε ημερολογιακών 

ημερών για την συμμόρφωση του.  

8. Εάν το για δεύτερη φορά επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά 

την κρίση της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή κινεί τις διαδικασίες 

κηρύξεως του Αναδόχου έκπτωτου.  

9. Η παρακολούθηση του Έργου του/των Αναδόχου/ων από την ΕΠΠΕ, δεν απαλλάσσει 

τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα 

διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, έστω κι αν αυτά 

δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου. 

10.  Η ΕΠΠΕ, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη παράδοση, 2ον) την 

ολοκλήρωση του εκάστου παραδοτέου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις 

εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγματοποίηση των τυχόν διορθώσεων ή 

συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβλημάτων που 

διαπιστώθηκαν, κατά την παραλαβή, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής ανά παραδοτέο εις τριπλούν και το παραδίδει αρμοδίως προς 

έγκριση από το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής.  

11. Η οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων της παρούσας προκήρυξης 

πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών του έργου: 

 με τη σύνταξη του πρωτόκολλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 

τελευταίου παραδοτέου, στο οποίο πιστοποιείται αφενός η οριστική παραλαβή του 

τελευταίου παραδοτέου και αφετέρου η οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου 

 και την έκδοση απόφασης έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής. 

12. Σε περίπτωση καθυστέρησης ανταπόκρισης του Αναδόχου με αποδεδειγμένη 

υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος παράδοσης μετά 
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από εισήγηση και ειδική αιτιολόγηση της ΕΠΠΕ και απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 

6.1 Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου ή/και 

εμπρόθεσμης υποβολής των παραδοτέων, με υπαιτιότητα του αναδόχου είναι 

δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής: 

iv. επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 

υπηρεσιών ή και παραδοτέων  που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, για καθυστέρηση 

που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμη-

ματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας,  

v. επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των 

υπηρεσιών ή και παραδοτέων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για καθυστέρηση 

που υπερβαίνει το 50%  

vi. οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες 

από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και 

δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 

αν οι υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα που καθυστερούν και αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παραδοθούν μέσα στη συνολική διάρκεια της σύμβασης 

και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο 

της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

6.2 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος     

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

6.3 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

αναδόχου. 

6.4 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

6.5 Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν 

κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 

του ν. 4412/2016. 

6.6 Η Αναθέτουσα αρχή  διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της υπογραφείσας 

σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 

του Ν.4412/2016. 

6.7 Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής παραδοτέων ενεργειών του Έργου με 

αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Υπηρεσίας μπορεί να μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος 

παράδοσης, μετά από εισήγηση και ειδική αιτιολόγηση της ΕΠΠΕ και απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

6.8 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή 

διαφυγόντα κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος από την έκπτωση του.  

6.9 Η έκπτωση του αναδόχου δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, 

που προϋπήρχαν αυτής και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ευθύνες και 

υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη Σύμβαση ή το Νόμο σε σχέση με συμβατικές 
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εργασίες, που έχουν εκτελεστεί πριν την έκπτωση, ούτε την Αναθέτουσα Αρχή από 

την υποχρέωση καταβολής της αξίας του τμήματος του έργου που παραδόθηκε και 

παραλήφθηκε οριστικά, πλήρως και προσηκόντως. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΤΙΜΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Το Συμβατικό Τίμημα (καλούμενο εφεξής “Τίμημα”) για την εκτέλεση του Έργου από την 

Ανάδοχο, ορίζεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των διακοσίων εξήντα δυο χιλιάδων 

εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (262.967,74€) πλέον του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. ύψους εξήντα τριών χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ και είκοσι έξι 

λεπτών (63.112,26€), ήτοι, συνολικά τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων και ογδόντα ευρώ 

(326.080,00€)  

 

Η καταβολή του Τιμήματος από  την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνει σε βάρος των 

πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 455/1, Κωδικός Ενάριθμος έργου 

2016ΣΕ45510000. 

 

Το Έργο θα πληρωθεί ως εξής: 

 

Α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού (δεκαπέντε) 15 % της συμβατικής αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ 

του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης 

προκαταβολής, από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 σύμφωνα με το υπόδειγμα 

(παράρτημα ΙΙ.Γ) της προκήρυξης. 

Σε περίπτωση ενώσεων, κοινοπραξιών, συμπράξεων, οι Εταιρείες - μέλη του επιλεγέντος 

Αναδόχου θα εκδώσουν τις αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές κατά το αναλογούν ποσοστό 

συμμετοχής τους. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Η προκαταβολή και οι τόκοι αυτής, θα 

συμψηφιστούν αναλογικά κατά τις τμηματικές απολογιστικές πληρωμές. Για τον υπολογισμό 

του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του 

Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 

προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες  το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την 

εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

Β) Τμηματικές απολογιστικές πληρωμές για το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος. 

Οι τμηματικές πληρωμές θα γίνονται μετά την παράδοση των παραδοτέων των επιμέρους 

ενεργειών και την οριστική παραλαβή τους από την «Ε.Π.Π.Ε.».  

Κατά την καταβολή των τμηματικών απολογιστικών πληρωμών θα συμψηφίζεται, αναλογικά 

με το ποσοστό της τμηματικής πληρωμής στο σύνολο του συμβατικού τιμήματος, η 

ληφθείσα προκαταβολή και οι τόκοι αυτής, για το χρονικό διάστημα που υπολογίζεται από 

την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των 

Παραδοτέων που συνδέονται με τη συγκεκριμένη τμηματική πληρωμή. 

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Στο ανωτέρω ποσό του συμβατικού τιμήματος του Έργου περιλαμβάνονται τα 

κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου. 

Ο  Φ.Π.Α.  βαρύνει  το  Ελληνικό  Δημόσιο.   

Η καταβολή της εκάστοτε πληρωμής στον Ανάδοχο τελεί υπό την προϋπόθεση της 

προηγούμενης διάθεσης του σχετικού χρηματικού ποσού από τον Φορέα Χρηματοδότησης. 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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Η καταβολή της εκάστοτε πληρωμής στον Ανάδοχο τελεί υπό την προϋπόθεση της 

προηγούμενης διάθεσης του σχετικού χρηματικού ποσού από τον Φορέα Χρηματοδότησης. 

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε: α) παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β)  
κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.4013/2011 όπως ισχύει, γ) κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του 
Δημοσίου  στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, δ) κράτηση ύψους 
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) σύμφωνα με την 
παρ.3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016, καθώς και σε όλες τις λοιπές νόμιμες κρατήσεις. 

 

Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα 

παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, 

τηρουμένων των αναλογούντων ποσοστών συμμετοχής τους και ανάλογα με το μέρος του 

έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην έγγραφη συμφωνία 

συνεργασίας των εταιρειών και στην προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και με 

αναφορά στην περιγραφή αυτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

8.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την 

υπ’ αρ. ....................... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας 

...................., αξίας δεκατριών χιλιάδων, εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα 

εννέα λεπτών (13.148,39€), που αντιπροσωπεύει το 5% του συμβατικού τιμήματος 

(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) αορίστου διαρκείας. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου, και ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. 

8.2 Για την χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού (δεκαπέντε) 15 % της 

συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή 

προκαταβολής ποσού είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα 

επτά λεπτών (26.296,77€), η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, από 

αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 σύμφωνα με το υπόδειγμα (παράρτημα 

ΙΙ.Γ) της προκήρυξης. Η προκαταβολή και οι τόκοι αυτής, θα συμψηφιστούν 

αναλογικά κατά τις τμηματικές απολογιστικές πληρωμές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων 

μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 201 του ν. 4412/2016, καθώς 

επίσης και μονομερώς από την Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση της παραγρ. 5.3 του 

άρθρου 5 της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΥΘΥΝΗ  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται έναντι τρίτων (προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών, 

υπεργολάβων κ.λπ.) για πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 

παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος ο ανάδοχος προς 

αποκατάστασή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ /ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

11.1 Όλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο.  

Το σύνολο των συμβατικών Παραδοτέων, που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της 

παρούσας από τον Ανάδοχο, θα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αποκλειστικά της 

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία θα έχει το πλήρες δικαίωμα εκμετάλλευσής τους. Τα 

αντίστοιχα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τον 

Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή, με την αποδοχή των συμβατικών Παραδοτέων, και 

την καταβολή του αντιστοίχου μέρους του Τιμήματος προς τον Ανάδοχο. 

11.2 Οι κάθε είδους εφαρμογές των δημιουργικών ιδεών, καθώς και όλο το σχετικό υλικό 

παραγωγής (μακέτες καταχωρήσεων, τηλεοπτικά spots, ραδιοφωνικά spots, μουσική 

επένδυση ενεργειών κ.λπ.) αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής, 

το οποίο έχει το δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα τόσο κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης όσο και μετά τη λήξη αυτής, ολικά ή μερικά. Όλο το ως άνω 

υλικό παραδίδεται από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή σε κατάλληλη μορφή 

ανάλογα με το είδος κάθε παραδοτέου, ώστε να μπορεί να αναπαραχθεί και να 

επαναχρησιμοποιηθεί ελεύθερα. 

11.3 Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα του Αναδόχου ρητώς εκχωρούνται στην 

Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης 

στη παρούσα σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα 

όλων των υλικών, εντύπων και ηλεκτρονικών και λοιπών παραδοτέων του 

Αναδόχου, ενώ ο Ανάδοχος δε μπορεί να τα χρησιμοποιεί, εκτός του πλαισίου της 

παρούσας Συμβάσεως και της υπ’ αυτής υλοποίησης του Έργου, χωρίς την έγκριση 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

11.4 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 

γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού 

και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

του. Η υποχρέωση αυτή αφορά και επεκτείνεται σε κάθε τυχόν υπεργολάβο / τρίτο, 

με τον οποίο ο Ανάδοχος συνεργάζεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου. Η ίδια ως 

άνω υποχρέωση διατηρείται επ’ αόριστον και μετά την οριστική παραλαβή του Έργου 

και αίρεται μόνο με γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

11.5 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, 

χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα 

Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
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11.6 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα 

εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, 

παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν 

σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και 

αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του Αναδόχου ή μεθόδους υλοποίησης του 

Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε 

που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως 

αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 204 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

O Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος 

της ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ , ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

i. Οι διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και συμπληρωματικά ο Αστικός 

Κώδικας 

ii. Η υπ. αριθμ…… Απόφαση και το τεύχος Προκήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού 

δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού 

iii. Η υπ.αριθμ……. Απόφαση κατακύρωσης  

iv. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου όπου αυτή δεν έρχεται σε 

αντίθεση με τα προαναφερόμενα έγγραφα. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της 

παρούσας Σύμβασης επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.    

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα και υπογράφτηκε νόμιμα από τους 

συμβαλλόμενους. 

Από τα τρία (3) όμοια αντίτυπα της σύμβασης αυτής, το ένα έλαβε ο Ανάδοχος.  

 

                                             ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

   

          ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                                        ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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